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Historia węzła Wielbark i okolic (10) 

Wielbark Las, Suchy Las, Piwnice… i WPJ 

Z całą pewnością powojenna historia węzła kolejowego w Wielbarku byłaby 

nieco mniej intrygująca, gdyby nie owiane tajemnicą – a może po prostu zbyt słabo 

jeszcze rozpoznane – dzieje nieistniejącej już obecnie łącznicy kolejowej nr 733 z Su-

chego Lasu do Wielbarka Lasu, a także mijanki w Piwnicach (Rys. 1). Wokół całego 

układu torów i punktów eksploatacyjnych, który można by również nazwać „wiel-

barskim trójkątem”, a który umożliwiał bezpośrednie prowadzenie pociągów mię-

dzy Nidzicą a Ostrołęką z pominięciem stacji Wielbark, narosło kilka „legend”, które 

w zderzeniu z realiami okazują się nie do końca prawdziwe. Korzystając z udostęp-

nionych materiałów źródłowych spróbuję w niniejszej części „Historii węzła Wiel-

bark i okolic” rzucić trochę nowego światła na ten temat, przy czym od razu muszę 

zaznaczyć, że nie jest to zadanie łatwe. To coś na kształt misternej układanki, której 

istotą jest odnajdywanie, sprawdzanie oraz dopasowywanie kolejnych elementów: 

źródeł polskich i zagranicznych. Brak dokumentacji, rozbieżności w relacjach, cza-

sem wreszcie i zawodna pamięć świadków tamtych zdarzeń sprawiają, że absolutne 

wyeliminowanie słowa „prawdopodobnie” nie jest możliwe. Słowo to pozostawia 

przestrzeń dla dalszych studiów i stanowi zaproszenie do współpracy dla kolejnych 

osób, które miały okazję na żywo zetknąć się z opisywanymi zagadnieniami. 

 

Rys. 1 Lokalizacja łącznicy (okrąg nr 1) i mijanki Piwnice (okrąg nr 2)1 
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Potrzeba szczególnego wyróżnienia obszarów wiedzy wymagających głębszej 

weryfikacji sprawiła, że niniejszy artykuł będzie – poprzez wprowadzenie pewnego 

nowego elementu – różnił się od poprzednich. Owym elementem są fragmenty tek-

stu umieszczone w zielonych ramkach. Najbezpieczniej traktować je jako przypusz-

czenia autora: nie bezpodstawne, nie wyssane z palca, ale mimo wszystko doprasza-

jące się przypieczętowania np. w postaci bezspornych materiałów źródłowych. 

Wojskowa geneza łącznicy Suchy Las – Wielbark Las i mijanki Piwnice 

Zakończenie drugiej wojny światowej nawet na moment nie uspokoiło biegu 

dziejów. Józef Stalin już 9 lutego 1946 r. ogłosił w swoim przemówieniu plan „przy-

gotowania ZSRR w ciągu pięciu lat na każdą ewentualność”. Z kolei w wystąpieniu 

wygłoszonym w dniu 5 marca 1946 r. w Fulton w Stanach Zjednoczonych Winston 

Churchill tak określił nowo zaistniałą sytuację geopolityczną: 

Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna 

dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środ-

kową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, 

wszystkie te sławne miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą 

sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale 

także – w wysokiej i rosnącej mierze – kontroli ze strony Moskwy.2 

Świat znalazł się w okresie tzw. „zimnej wojny”, a Polska Rzeczpospolita Lu-

dowa stała się jednym z krajów bloku wschodniego, położonym między potężnym 

Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) na wschodzie i Niemiecką 

Republiką Demokratyczną (NRD) na zachodzie. Lokalizacja naszego państwa uczy-

niła z niego naturalny obszar masowego przerzutu wojsk na front zachodni na wy-

padek wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego, co wymagało odpowiedniego przy-

gotowania na taką ewentualność również – a może przede wszystkim – infrastruk-

tury kolejowej. Za odbudową szkód wojennych poszły zatem działania zmierzające 

do „podkręcenia” parametrów techniczno – eksploatacyjnych i przepustowości wy-

branych tras o znaczeniu wojskowym, prowadzone przede wszystkim w latach pięć-

dziesiątych XX wieku. Wiązały się one między innymi z budową łącznic, omijają-

cych strategiczne węzły kolejowe oraz likwidujących konieczność zmiany czoła po-

ciągów, jak i nowych posterunków ruchu, zwiększających przepustowość linii. I tu 

właśnie stykamy się z historią wielbarskiej łącznicy i mijanki Piwnice. 
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Kluczowe informacje dotyczące wojskowego znaczenia łącznicy nr 733 Suchy 

Las – Wielbark Las przedstawione zostały w godnej polecenia książce dr Zbigniewa 

Tucholskiego Polskie Koleje Państwowe jako środek transportu wojsk Układu War-

szawskiego. Z wiedzy i dokumentacji zgromadzonej przez Autora wynika, że łączni-

ca ta została zaplanowana jako istotny element frontowego korytarza kolejowego, 

prowadzącego z Białegostoku przez Łapy, Ostrołękę, Wielbark, Działdowo, Toruń, 

Bydgoszcz, Piłę i Krzyż do Kostrzyna. Był to jeden z dwóch tego rodzaju korytarzy, 

drugi wiódł z Terespola przez Małaszewicze, Łuków, Skierniewice, Łowicz, Kutno, 

Poznań, Zbąszynek i Kunowice do Frankfurtu (Rys. 2). Oba korytarze, o przepusto-

wości określonej na 24 – 48 par pociągów na dobę, biegnąc od tylnej granicy obsza-

ru frontu do przednich baz frontowych, miały posłużyć transportowemu zabezpie-

czeniu frontowej operacji zaczepnej na tzw. Zachodnioeuropejskim Teatrze Działań 

Wojennych. Z korytarzami łączyły się również odcinki ośmiu ciągów prowadzących 

od Stałych Rejonów Przeładunkowych (Braniewo, Skandawa, Kuźnica Białostocka, 

Zubki Białostockie, Narewka, Terespol, Dorohusk, Werchrata i Medyka) do zachod-

niej granicy państwa. Jednym z nich był ciąg nr 4, biegnący z Kuźnicy Białostockiej 

przez Białystok, Łapy, Ostrołękę, Wielbark, Nidzicę do Brodnicy.3 

 

Rys. 2 Frontowe korytarze kolejowe Białystok – Kostrzyn i Terespol - Frankfurt3 

W związku z wytyczeniem frontowych korytarzy kolejowych i planami prze-

rzutu wojsk budowa łącznicy Suchy Las – Wielbark Las była praktycznie niezbędna. 

Bez tej inwestycji na całej opisanej trasie z Białegostoku przez Toruń i Bydgoszcz do 

Kostrzyna Wielbark pozostałby jedyną stacją, na której pociągi musiałyby zmieniać 

czoło (tutaj należy uzupełnić informację z książki dr Tucholskiego i wyraźnie pod-

kreślić, że łącznica w Działdowie, chociaż spełniała analogiczną rolę, została wybu-
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dowana wcześniej, bo już w trakcie II wojny światowej). Działałoby to destrukcyj-

nie na czas transportu i przepustowość ciągu, a przy tym wprowadzało dodatkowe 

niebezpieczeństwo zbombardowania transportów wojskowych w czasie postoju na 

stacji Wielbark. Względy wojskowe tłumaczą zarówno rozmach przy budowie łącz-

nicy (duża, trzytorowa mijanka Wielbark Las z dwoma okręgami nastawczymi, do 

tego posterunek odgałęźny Suchy Las oraz – o czym za moment – mijanka Piwnice), 

którego nie uzasadniałyby w żadnym wypadku względy handlowe, jak też fakt, że 

od chwili powstania aż do chwili likwidacji łącznica nr 733 nigdy nie była czynna 

na stałe – według pierwotnych założeń jej uruchomienie miało nastąpić tylko na 

wypadek rozpoczęcia działań wojennych (czyli w tzw. czasie „W”). 

W latach pięćdziesiątych wybudowano również mijankę w Piwnicach na li-

nii Ostrołęka – Szczytno, która wraz z sąsiadującym posterunkiem odgałęźnym Su-

chy Las stanowiła właściwie jeden układ funkcjonalny i mogła spełniać identyczną 

rolę, jaką pełniła mijanka Wielbark Las na linii nidzickiej. Chociaż dr Tucholski nie 

wspomina o tym w swojej książce, należy przypuszczać, że mijanka Piwnice także 

miała charakter wojskowy, związany z koniecznością ewentualnej poprawy przepu-

stowości szlaku Chorzele – Wielbark Las na czas uruchomienia łącznicy i przerzutu 

wojsk. Podobnie jak łącznica, pozostawała ona na stałe nieczynna. 

W książce dr Tucholskiego znajdziemy jeszcze jedną bardzo ciekawą informa-

cję. W związku z faktem, że w czasie „zimnej wojny” poważnie traktowano ryzyko 

ataku bronią jądrową, na sieci kolejowej PKP przewidywano funkcjonowanie sta-

łych (głównie w wagonowniach) i polowych (na stacjach z wodociągami) punktów 

dezaktywacji taboru kolejowego. Na linii nr 35 rolę taką miała pełnić stacja Parcia-

ki, o dobowej przepustowości dezaktywacji określonej na 510 wagonów.3 

Militarne pobudki budowy łącznicy Suchy Las – Wielbark Las i mijanki Piw-

nice nie znalazły uzasadnienia w latach późniejszych. Postęp technologiczny stop-

niowo marginalizował rolę transportu kolejowego w warunkach ewentualnej woj-

ny, zaś do największego przerzutu wojsko doszło już po przemianach ustrojowych, 

kiedy to żołnierze radzieccy wracali do swojej ojczyzny z garnizonów zajmowanych 

wcześniej w krajach bloku wschodniego, m. in. w Polsce. Transporty takie przecho-

dziły przez Wielbark, ale nie było potrzeby uruchamiania dla nich układu Wielbark 

Las – Suchy Las – Piwnice. Tym samym niewiele zabrakło, a zrealizowana w latach 

pięćdziesiątych inwestycja okazałaby się zupełnie niepotrzebna. Ostatecznie tak się 
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nie stało, a łącznicą pociągi jeździły – inne jednak, niż pierwotnie zakładano. Były 

to pociągi PONSZ wiozące wypalone paliwo jądrowe (WPJ) z NRD do ZSRR. 

Budowa mijanki na przystanku osobowym Piwnice 

Był początek lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy rozpoczęła się budowa zlo-

kalizowanej w km 65,903 linii Ostrołęka – Szczytno dwutorowej mijanki Piwnice 

(Rys. 3). Nie była ona nowym punktem eksploatacyjnym: powstała w miejscu ist-

niejącego już wcześniej przystanku osobowego Piwnice, który uruchomili jeszcze 

Niemcy w trakcie II wojny światowej (po odtworzeniu odcinka linii kolejowej Cho-

rzele – Wielbark we wrześniu 1939 r.; przystanek funkcjonował pod nazwą Albrecht-

sort w km 65,92 według schematu RBD Königsberg z 1944 r.4), a następnie, po za-

kończeniu działań wojennych, reaktywowali kolejarze polscy w 1946 r.5 

 

Rys. 3 Mijanka z przystankiem osobowym w Piwnicach1 
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Infrastrukturę zabezpieczenia ruchu pociągów na mijance przekazano do eks-

ploatacji w dniu 21 stycznia 1955 r. i na podstawie dostępnych dokumentów można 

stwierdzić, że od początku była ona na stałe nieczynna, ale utrzymywana w stanie 

gotowości technicznej do szybkiego uruchomienia (świadczą o tym m. in. regularnie 

przeprowadzane kontrole stanu technicznego, opisane w protokołach).6, 7, 8, 9 

Czy mijankę Piwnice kiedykolwiek wykorzystano? 

Historia eksploatacji mijanki Piwnice pozostaje zagadkowa. To, że nie była ona czynna 

na stałe, na dzień dzisiejszy nie budzi już żadnych wątpliwości. Można natomiast za-

dać sobie odważniejsze pytanie: czy mijankę – po oddaniu do użytku – w ogóle kiedy-

kolwiek otwarto dla potrzeb ruchowych? Powstała z myślą o czasie „W”, który nigdy 

nie nadszedł, a do prowadzenia wspomnianych już pociągów PONSZ – w przeciwień-

stwie do łącznicy – nie była potrzebna. Również żaden ze świadków nie przypomina 

sobie uruchamiania tego punktu eksploatacyjnego. Wszystko wskazuje więc na to, że 

Piwnice od początku do końca swojego istnienia były po prostu swoistym „posterun-

kiem – widmem”, który wbrew zamysłom twórców nigdy nie znalazł się w użyciu.10 

Mijanka posiadała dwa tory, dwa rozjazdy nastawiane ręcznie z kluczowymi 

urządzeniami zależności i semafory kształtowe obsługiwane z dwóch niewielkich 

nastawni położonych na obu jej głowicach. Nastawnie te pełniły początkowo rolę 

wykonawczych (posterunków zwrotniczowskich) „Pw1” oraz „Pw2”, nadzorowanych  

z nastawni dysponującej „Pw” urządzonej w budynku dworcowym (według planu 

pędni), chociaż ten jeszcze według protokołu z 21 stycznia 1955 r. (p. 17) nie doczekał 

się pełnej odbudowy. Perony, oznaczone na planie jako ziemne, w praktyce nie ist-

niały (wysiadanie na grunt).6, 11 Z czasem rolę nastawni dysponującej „Pw” przejęła 

nastawnia na głowicy od strony Chorzel, natomiast nastawnia od strony Suchego 

Lasu stała się nastawnią wykonawczą „Pw1” (zgodnie z poprawkami naniesionymi 

na plan schematyczny). Możliwe, że zmiana ta nastąpiła w okolicach 1961 r., kiedy 

przystanek osobowy Piwnice został zamknięty (ostatni raz pojawił się w rozkładzie 

jazdy 1960/1961). Najpewniej w tym samym okresie dworzec oraz budynek gospo-

darczy zlikwidowano (co potwierdzają skreślenia na planie schematycznym).12 

Co zastanawia w protokołach? 

W protokołach – nazwijmy to – kontroli okresowych stanu technicznego urządzeń na 

mijance pojawiają się uwagi, które ciężko zinterpretować. Szczególnie protokół z dnia 
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20 marca 1958 r. daje sporo do myślenia: jako wniosek stawia się przykładowo „wy-

konanie brakujących fundamentów pod posterunkami zwrotniczowskimi w obu koń-

cach mijanki w km 65,480 i 66,261”. Jak należy to rozumieć? I czy rzeczywiście rozjazdy 

na mijance mogły być w tym okresie wymontowane (uwaga a)? Jak widać, pomimo 

rosnącej dostępności dokumentów, wiele rzeczy czeka na dalsze wyjaśnienie.7 

Budowa łącznicy Suchy Las – Wielbark Las 

Na planie pędniowym mijanki Piwnice z 1952 r. jako posterunek sąsiadujący 

wskazany został Suchy Las.11 Można zatem wnioskować, że łącznica (Rys. 4) była 

budowana w tym samym okresie, choć plany schematyczne posterunku odgałęźne-

go Suchy Las oraz mijanki Wielbark Las opracowano dopiero w 1955 r.13, 14 

Według wspomnień wieloletniego pracownika PKP, związanego z węzłem 

wielbarskim, pana Lucjana Woźniaka, łącznicę zbudowało Przedsiębiorstwo Robót 

Kolejowych nr 13 Warszawa Praga.15 Szyny i rozjazdy – zgodnie z paszportyzacją 

PKP PLK S.A. – pochodziły z 1953 r., a na podstawie dwóch protokołów z 1955 r. 

można stwierdzić, że urządzenia sterowania ruchem kolejowym przekazano do eks-

ploatacji 16 października 1955 r. o godz. 16:00 na mijance Wielbark Las i 17 paździer-

nika 1955 r. o godz. 15:00 na posterunku odgałęźnym Suchy Las. Po odbiorze odda-

no je pod nadzór odpowiednich jednostek kolei do chwili otwarcia posterunków, co 

zapewne należy interpretować w ten sposób, że od samego początku, podobnie jak 

mijanka w Piwnicach, również łącznica na stałe nie była czynna. W protokołach 

opisano procedurę i wyniki kontroli. Wiemy na przykład, że próby odcinków izo-

lowanych przeprowadzono używając w tym celu lokomotyw parowych, na poste-

runku Suchy Las określono nawet dokładnie, że był to parowóz od pociągu nr 671. 

Oprócz tego w protokołach wymieniono kilka innych uwag, takich jak konieczność 

odnowienia pomieszczeń nastawni (wybielenia ścian), brak kompletnego wyposa-

żenia w nastawniach, a także zalecenie uzupełnienia zasypki żwirowej w żeberkach 

czy wyregulowania wskazanych w protokole rozjazdów na łącznicy.16, 17 

Wielbarska łącznica pozwalała ominąć stację Wielbark przy jeździe z Nidzicy 

do Ostrołęki lub na odwrót bez konieczności zmiany kierunku jazdy pociągu, tj. bez 

wykonywania tzw. oblotu składu. Została wyposażona w mechaniczne scentralizo-

wane urządzenia sterowania ruchem kolejowym i sygnalizację kształtową. Zaczyna-

ła się na posterunku odgałęźnym Suchy Las, obsługiwanym z nastawni „SL”. Co 
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ciekawe, w torze żeberkowym na Suchym Lesie ułożono m. in. szyny Krupp z 1899 

r., które mogły być wymontowane wcześniej z linii Nidzica – Wielbark, budowanej 

w 1900 r. Z posterunku tor łącznicy wychodził ostrym lewoskrętnym łukiem i w km 

0,231 przecinał drogę krajową nr 57 z Bartoszyc do Pułtuska. Według planu schema-

tycznego przejazd wyposażony był wtedy w rogatki.13 Wiodąc dalej po łuku łączni-

ca dochodziła do sporej, trzytorowej mijanki Wielbark Las, obsługiwanej z dwóch 

nastawni: dysponującej „WL” od strony stacji Wielbark i wykonawczej „WL1” od 

strony stacji Muszaki. Na linii ostrołęckiej „buforem” dla łącznicy pod względem 

ruchowym mogła być opisana wcześniej mijanka w Piwnicach. 

 

Rys. 4 Łącznica Suchy Las – Wielbark Las1 

Budowa łącznicy – jak już wiemy – była inwestycją strategiczną. Sam fakt, że 

zamiast najprostszego zespołu dwóch posterunków odgałęźnych zastosowano wca-

le niemałą jak na lokalne warunki mijankę, potwierdza, iż planowano prowadzić na 

tym odcinku większą liczbę transportów, co całkowicie zgadza się z wojskową ge-

nezą opisywanego układu. Ostatecznie jednak żołnierzy tędy nie przewożono, na-

tomiast układ i liczba torów znalazły częściowo zastosowanie w późniejszym spo-

sobie prowadzenia pociągów PONSZ z wypalonym paliwem jądrowym (WPJ), któ-

rym zgodnie z przepisami towarzyszyły również lokomotywy pilotujące, a nierzad-

ko i drezyny podążające przed „pilotem”. Na mijance Wielbark Las należało zatem 

przyjąć jednocześnie co najmniej „pilota” i właściwy pociąg specjalny, zachowując 

jednocześnie możliwość ewentualnego przepuszczenia innych pociągów (ewentual-

nego, ponieważ z zasady to PONSZ posiadał zdecydowanie najwyższy priorytet na 

linii). W tym kontekście zastosowane rozwiązanie jako tako się obroniło. 
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Gospodarczy korytarz tranzytowy – trasa północna 

Położenie Polski Ludowej między NRD a ZSRR znalazło odzwierciedlenie nie  

tylko w rozbudowanych i obciążających finanse publiczne planach przewozu wojsk 

koleją, ale również w ujawnieniu się całkiem realnych gospodarczych potrzeb prze-

wozowych z tranzytem przez Polskę. Jedną z ważnych równoleżnikowych tras tran-

zytowych obsługujących ruch towarowy na osi NRD – ZSRR był korytarz, nazywa-

ny w niektórych źródłach „trasą północą”, prowadzący z przejść granicznych Rze-

pin/Frankfurt Oder i Kostrzyn/Kietz przez Gorzów Wielkopolski, Krzyż, Piłę, Chojni-

ce, Laskowice Pomorskie, Grudziądz, Jabłonowo Pomorskie, Brodnicę, Działdowo, 

Nidzicę, Wielbark do Ostrołęki, a dalej: przez Łapy i Białystok do przejść granicz-

nych Zubki Białostockie/Bierestowica i Kuźnica/Grodno lub przez Małkinię i Siedlce 

do przejść Czeremcha/Wysokolitowsk lub Siemianówka/Swisłocz (Rys. 5). 

 

Rys. 5 Korytarz kolejowy Rzepin/Kostrzyn – Czeremcha/Siemianówka/Zubki/Kuźnica 

Jak łatwo zauważyć, na odcinkach Białystok – Brodnica oraz Piła – Kostrzyn 

przebieg „trasy północnej” zgadzał się z przebiegiem opisanego wcześniej frontowe-

go korytarza kolejowego, a podstawową różnicą było ominięcie przez nią Torunia, 

Bydgoszczy i Piły. Ma to swoje uzasadnienie, bowiem przebieg „trasy północnej”, 

która wiodła głównie liniami niezelektryfikowanymi i omijała gęściej zaludnione  

i mocniej obciążone ruchem kolejowym obszary aglomeracyjne (największym mia-

stem na trasie był Białystok), pozwalał wykorzystywać ją do przewozu ładunków 

szczególnych: ponadgabarytowych (tzn. z przekroczoną skrajnią normalnotorową, 

np. wagonów szerokotorowych na wózkach normalnotorowych), silnie toksycznych 

(np. chloru), a nawet promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego). Całość 

ruchu towarowego na „trasie północnej”, przechodzącego przez Wielbark, na pewno 
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doczeka się kompleksowej charakterystyki w jednej z kolejnych części „Historii Wę-

zła Wielbark i okolic”, w niniejszej skupimy się natomiast tylko na ostatniej z wy-

mienionych grup towarów, a zatem na materiałach promieniotwórczych. 

Pociągi PONSZ z wypalonym paliwem jądrowym (WPJ) 

Kursowanie przez Polskę tranzytowych pociągów specjalnych przewożących 

materiały radioaktywne wiązało się z funkcjonowaniem w NRD dwóch elektrowni 

jądrowych. Pierwszą z nich była niewielka, prototypowa elektrownia Rheinsberg 

na terenie Brandenburgii (Rys. 6), posiadająca jeden reaktor typu WWER-210 o mo-

cy 70 MWe, uruchomiony w 1966 r. Opierając się o doświadczenia nabyte w ra-

mach jej eksploatacji wybudowano kolejną, znacznie większą i poważniejszą elek-

trownię Greifswald/Lubmin w Meklemburgii – Pomorzu Przednim (Rys. 7), w któ-

rej w latach 1974 – 1979 uruchomiono cztery reaktory typu WWER-440/230 o mocy 

408 MWe, zaś w 1989 r. piąty reaktor typu WWER-440/213 również o mocy 408 

MWe. Plany rozbudowy elektrowni Greifswald/Lubmin oraz budowy nowej, trze-

ciej elektrowni Stendal w Saksonii-Anhalt, z dwoma reaktorami o mocy 950 MWe 

każdy, nie zostały ostatecznie zrealizowane. Niewykluczone ponadto, że wypalone 

paliwo jądrowe mógł wysyłać do ZSRR również Centralny Instytut Fizyki Jądro-

wej Rossendorf, posiadający reaktor eksperymentalny, ale nawet jeżeli, to były to 

raczej ilości śladowe. W szczycie rozwoju energetyki jądrowej w 1989 r. w NRD eks-

ploatowano razem 6 reaktorów o łącznej mocy 2110 MWe (nie licząc doświadczal-

nego). Ten szczyt aktywności jądrowej okazał się zarazem jej kresem: w latach 1989 

– 1990 wszystkie enerdowskie atomowe bloki energetyczne wyłączono.18, 19, 20 

 

Rys. 6 Elektrownia jądrowa Rheinsberg18 
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Rys. 7 Elektrownia jądrowa Greifswald/Lubmin19 

Składy wiozące tranzytem wypalone paliwo jądrowe (WPJ) z NRD do ZSRR 

kursowały łącznicą nr 733 Suchy Las – Wielbark Las najprawdopodobniej w okresie 

od początku lat siedemdziesiątych do połowy lat osiemdziesiątych XX wieku. Ich 

istnienie potwierdzają zarówno wspomnienia świadków, jak również archiwalna 

dokumentacja, w tym służbowe rozkłady jazdy. Pociągi te, uruchamiane na zasa-

dach PONSZ, przeprowadzano maksymalnie kilka razy do roku (według relacji jed-

nego ze świadków w latach 1979 – 1982 pociągi jeździły co kwartał, a później coraz 

rzadziej). W służbowych rozkładach jazdy wykazano je jako pociągi towarowe da-

lekobieżne do przewozu towarów niemasowych (w skrócie „TN”) w relacji Kostrzyn 

– Czeremcha, uruchamiane wyłącznie na specjalne zarządzenie, w 1981 i 1983 r. pod 

numerem TN 71388/9, zaś w 1986 r. pod numerem TN 81388/9. Zmiana numeru po-

ciągu między 1983 a 1986 r. spowodowana była bardzo prozaiczną sprawą formalną, 

a mianowicie administracyjnym przeniesieniem stacji Kostrzyn z DOKP Poznań do 

DOKP Szczecin. Obok rozkładu jazdy PONSZ w rozkładach jazdy podawano rów-

nież trasę lokomotywy pilotującej LS 71360/1 lub LS 81360/1 relacji Kostrzyn – Cze-

remcha. Szczegółowy wyciąg z trzech dostępnych służbowych rozkładów jazdy po-

ciągów towarowych, o których mowa wyżej, przedstawia Tab. 1.10, 21 
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Rocznik r.j. 31.05.1981 29.05.1983 01.06.1986 

Relacja pociągu Kostrzyn – Czeremcha Kostrzyn – Czeremcha Kostrzyn – Czeremcha 

Typ pociągu 
Numer pociągu 

LS 
71361/0 

TN 
71389/8 

LS 
71361/0 

TN 
71389/8 

LS 
81361/0 

TN 
81389/8 

Obsługa trakcyjna SM42 ST44-600 SM42 ST44-1200 SM42 ST44-1200 

p 20:24 20:47 20:24 20:56 20:52 21:34 
Nidzica 

o 21:10 21:40 21:10 21:40 21:10 21:40 

p | | | | | | 
Muszaki 

o 21:38 22:15 21:38 22:22 21:38 22:22 

p 22:11 23:03 22:11 23:14 22:10 23:15 
Wielbark Las 

o 23:08 23:30 23:08 23:30 23:10 23:30 

p | | | | | | 
Suchy Las 

o 23:11 23:33 23:11 23:34 23:15 23:39 

p | | | | | | 
Chorzele 

o 23:30 23:57 23:30 23:58 23:37 00:04 

Tab. 1 Wyciąg ze służbowych rozkładów jazdy pociągów towarowych – obsługa łącznicy21 

W celu rozwinięcia wiedzy dotyczącej tranzytu atomowego w Wielbarku po-

stanowiłem posiłkować się nie tylko relacjami świadków związanych ze środowi-

skiem kolejowym, ale także wiedzą pasjonatów energetyki jądrowej, zgromadzoną 

na stronie internetowej i forum dyskusyjnym „Strefa zero” (www.strefazero.org). 

To, co za moment Państwo przeczytają, stanowi kompilację dotychczasowych usta-

leń, będącą efektem nałożenia na siebie wszystkich uzyskanych informacji. 

Czy przez Wielbark jechał materiał na broń jądrową? 

Świeże paliwo jądrowe do elektrowni w NRD było sprowadzane z ZSRR i jechało 

przez Polskę tranzytem pociągiem PONSZ. Ponieważ nie był to ładunek o wysokim 

poziomie promieniowania, nie było szczególnych obostrzeń związanych z jego trans-

portem. Temat tego pociągu pozostaje słabo rozpoznany, do dziś autorowi nie udało 

się ustalić, czy składy takie w ogóle jechały przez Wielbark, w każdym razie na pewno 

nie otwierano dla nich łącznicy. Ponieważ kolejarze dla własnej wygody mieli nawyk 

nadawania niektórym pociągom nazw nieformalnych, przynajmniej w okolicach Piły 

transport świeżego paliwa jądrowego nazwano imieniem „Olga”.10 

W przypadku zużytego (wypalonego) paliwa jądrowego sytuacja była inna. Materiał 

ten wracał z NRD do ZSRR pociągiem PONSZ, w Pile ochrzczonym dla odmiany jako 
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„Helga”. Jeden ze świadków warmińsko – mazurskich wspomina, że przed numerem 

tego pociągu w dokumentacji pojawiał się skrót „WPJ”, który jednoznacznie sugero-

wał, jaki ładunek był przewożony. Wypalone paliwo jądrowe stanowiło bardzo duże 

zagrożenie ze względu na wysoki poziom promieniowania. Tym samym prowadzenie 

składu „zachód – wschód” odbywało się przy zachowaniu najbardziej restrykcyjnych 

zasad bezpieczeństwa i dyskrecji, co do dziś pamięta wielu pracowników kolei. Praw-

dopodobną stacją docelową „Helgi” był Oziorsk pod Czelabińskiem, gdzie znajdował 

się (i nadal znajduje) kombinat „Majak” (krypt. Czelabińsk-40 i Czelabińsk-65).10, 22, 23 

 

Rys. 8 Kombinat „Majak” w Oziorsku pod Czelabińskiem23 

Choć powstanie oraz działalność tego jednego z największych zakładów atomowych 

Związku Radzieckiego (Rys. 8, Rys. 9) stanowiły element radzieckiego programu ba-

dań nad bronią atomową, to jednak mało prawdopodobne, aby właśnie w tym celu 

wykorzystywano wypalone paliwo jądrowe pochodzące z NRD. Powód wydaje się 

dosyć prosty i zarazem przekonujący – nie pozwalał na to typ reaktorów jądrowych 

stosowanych w Niemczech. Paliwo to mogłoby posłużyć co najwyżej jako składnik 

tzw. „brudnej bomby”, która klasyczną bronią jądrową jednak nie jest. W tym miej-

scu nasuwa się pytanie: to po co właściwie „Helga” miała jechać aż do Oziorska”? Od-

powiedzią są tutaj względy praktyczne i ekonomiczne. Producent paliwa zwyczajowo 

odbierał powstałe po jego eksploatacji niebezpieczne odpady. Przygotowanie wypa-

lonego paliwa jądrowego do składowania również wymagało przeprowadzenia pew-

nych procesów technologicznych, które można było realizować w koncernie „Majak” 
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niezależnie od jego innych funkcji. Z kolei budowa w Związku Radzieckim zakładów 

wyłącznie dla celów „pozamilitarnych” byłaby najprawdopodobniej nieopłacalna. 

Co prawda wiedza autora w omawianej tematyce jest ciągle zbyt skromna, aby fero-

wać ostateczne wyroki, to jednak pogłoski o wożeniu przez Wielbark „paliwa na broń 

jądrową” w kontekście powyższych informacji wydają się jednym z mitów.22 

 

Rys. 9 Lokalizacja kombinatu „Majak” – na mapie oznaczony literą „A”24

Ciekawym dokumentem uzupełniającym wiedzę na temat jazd PONSZ przez 

łącznicę nr 733 jest odnaleziony w wielbarskim dworcu niedługo po zawieszeniu 

planowego ruchu pasażerskiego w 2001 r. Dziennik uszkodzeń urządzeń łączności, 

pochodzący z nastawni wykonawczej WL1 na mijance Wielbark Las. Prócz wszel-

kich zabiegów konserwacyjnych, związanych z utrzymaniem sieci łączności, wpi-

sywano do niego także daty, godziny i powód otwarcia posterunku. Z dziennika 

jednoznacznie wynika, że działo się to tylko i wyłącznie w przypadku przejścia 

PONSZ. W chwili uruchomienia posterunku, zazwyczaj między 18:00 a 20:00, wpi-

sywano komunikat treści: Zgodnie z telegramem […] z dnia […] uruchomiono poste-

runek WL-1 dla potrzeb ruchowych. Działanie urządzeń dobre. Około godziny 23:30 

notowano: Po przejściu PONSZ urządzenia zdjęto i zdeponowano. Działanie urzą-

dzeń prawidłowe. Na podstawie takich właśnie wpisów stało się możliwe dokład-

ne odtworzenie daty i pory kursowania pociągów PONSZ w latach 1982 – 1985, które 
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nieźle wpisują się w dane wynikające z prezentowanych wyżej służbowych rozkła-

dów jazdy pociągów towarowych. Wyciąg z dziennika przedstawia Tab. 2.25 

Data Godzina 

Przejścia Telegramu Otwarcia Zamknięcia 

21.04.1982 19.04.1982 18:40 23:30 

27.10.1982 22.10.1982 19:35 bd 

02.03.1983 28.02.1983 19:35 23:30 

06.05.1983 02.05.1983 18:40 23:20 

15.09.1983 12.09.1983 18:50 bd 

20.12.1983 15.12.1983 19:45 bd 

15.03.1984 12.03.1984 19:40 23:40 

17.05.1984 10.05.1984 19:30 23:40 

16.11.1984 bd 21:50 23:40 

20.03.1985 18.03.1985 19:50 23:40 

26.06.1985 bd bd bd 

Tab. 2 Pociągi PONSZ na posterunku WL1 (1982 – 1985)25 

Ostatni wpis wprowadzony do dziennika pochodzi z czerwca 1986 r. i brzmi: 

Zgodnie z telegramem […] z dnia 11 VI 1986 urządzenia łączności oddano do eksplo-

atacji. Urządzenia sprawdzono, działanie urządzeń dobre. Z bardzo dużą dozą praw-

dopodobieństwa można stwierdzić, że ta notatka również dotyczyła przejścia pocią-

gu PONSZ z wypalonym paliwem jądrowym. Co jednak działo się potem? 

Kiedy zakończyły się transporty WPJ? 

Ślad się urywa. Wpis do Dziennika uszkodzeń urządzeń łączności pochodzący z czerwca 

1986 r. był ostatnim, po nim pozostało jedynie kilkadziesiąt pustych stron. Czyżby by-

ła to wskazówka, że być może właśnie w czerwcu 1986 r. „pociąg atomowy” przeje-

chał łącznicą po raz ostatni? Potwierdzają to relacje warmińsko – mazurskiego świad-

ka, który twierdzi, że przewozy te ustały w 1986 lub 1987 r.10, 25 

Procedura przejścia pociągów specjalnych 

Jak zaznaczono już we wcześniejszych rozdziałach, mijanka Piwnie i łącznica 

nr 733 nigdy nie były czynne dla potrzeb ruchowych na stałe. Dopiero po otrzyma-

niu zarządzenia oznajmiającego zaplanowane przejście pociągu specjalnego z wypa-

lonym paliwem jądrowym (WPJ) kolejarze rozpoczynali przygotowania do otwar-
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cia posterunku odgałęźnego Suchy Las i mijanki Wielbark Las (Piwnice prawdopo-

dobnie pozostawały zamknięte – nie było praktycznej potrzeby uruchamiania i tej 

mijanki). Ponieważ „transporty atomowe” przeprowadzano na warunkach określo-

nych dla pociągów PONSZ, czyli pociągów nadzwyczajnych specjalnego znaczenia, 

według dostępnej na stronie Instrukcji o przejazdach nadzwyczajnych specjalnego 

znaczenia (PONSZ) R-14, a przy tym ładunek pociągu był wyjątkowo niebezpieczny, 

należało przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa i poufności, co wymagało 

postawienia na nogi większości kolejowych służb, a wszystkie czynności w sprawie 

wykonywano pod bardzo czujnym okiem funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 

Dokładnej kontroli technicznej poddawano całą trasę przejścia PONSZ, a w obawie 

przed możliwym sabotażem i jego konsekwencjami patrolowano okolice linii kole-

jowych. Komisyjnemu sprawdzeniu podlegały m. in. stan nawierzchni oraz działa-

nie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i środków łączności, na co za każdym 

razem spisywano odpowiedni protokół. Oto jeden z nich, z 27 września 1972 r.: 

Po dokonaniu komisyjnego sprawdzenia urządzeń zrk oraz ich działania zgodnie  

z tablicą zależności, przeszkoleniu i przeegzaminowaniu pracowników, komisja w powyż-

szym składzie stwierdziła: urządzenia zrk, semafory i tarcze ostrzegawcze oraz rozjazdy dzia-

łają prawidłowo, usterek nie stwierdzono. Urządzenia zrk na posterunku odgałęźnym Suchy 

Las przekazano do eksploatacji.26 

Na kilka godzin przed planowym przejazdem pociągu PONSZ z wypalonym 

paliwem jądrowym otwierano zamknięte na co dzień posterunki ruchu, a przejazdy 

kolejowe na całej trasie PONSZ obsadzano funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej 

oraz Służby Ochrony Kolei. Około pół godziny przed pociągiem PONSZ jechała lo-

komotywa luzem, tzw. lokomotywa pilotująca (lub potocznie „pilot”), a bardzo czę-

sto na szlak wyprawiano wcześniej jeszcze dodatkowo wózek motorowy. Serie po-

jazdów trakcyjnych dopuszczone do wykonania wyżej wymienionych funkcji były 

dokładnie określone w instrukcji R-14, co przedstawia Tab. 3. Symbolem (*) ozna-

czono tabor używany w przypadkach, kiedy istniały ograniczenia związane z naci-

skiem osi na szynę. Symbol (**) informuje o tym, że parowozów serii Pt47 używano  

w przypadku, gdy nie było „pod ręką” parowozów osobowych serii Ol49.27, 28 
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Pojazdy trakcyjne PONSZ Pojazdy trakcyjne pilotujące Instrukcja 
z dnia Parowe Spalinowe Parowe Spalinowe 

08.04.1972 

- Pt47 
- Ol49 
- Ty2 (*) 
- TKt48 (*) 

- wszystkie lok. 
serii SP/SU/ST 
- SM42 (*) 

- Ol49 
- Pt47 (**) 
- Ty2 (*) 
- TKt48 (*) 

- wszystkie lok. 
serii SP/SU/ST 
- SN61 
- SM41 (*) 
- SM42 (*) 

01.03.1984 

- Pt47 
- Ol49 
- Ty2 (*) 
- TKt48 (*) 

- wszystkie lok. 
serii SP/SU/ST 
- SM42 (*) 

- Ol49 
- Pt47 (**) 
- Ty2 (*) 
- TKt48 (*) 

- wszystkie lok. 
serii SP/SU/ST 
- SN61 
- SM41 (*) 
- SM42 (*) 

Tab. 3 Serie pojazdów trakcyjnych dopuszczonych do pracy przy PONSZ27, 28 

 „Pociąg atomowy” poruszał się z niewielką prędkością, mając priorytet na 

linii (pozostałe pociągi pasażerskie i towarowe czekały na niego). Podczas piloto-

wania takiego pociągu rygorystycznie przestrzegano rozkładu jazdy, tak aby po wy-

jeździe z Nidzicy w ściśle określonym czasie dojechać do łącznicy nr 733. Na mijance 

Wielbark Las pociąg PONSZ przyjmowano z reguły na tor główny dodatkowy nr 3. 

Pracownicy PKP, którzy z obowiązku służbowego brali udział w przeprowadzeniu 

PONSZ, musieli stawić się w przepisowym umundurowaniu, a ci zwolnieni z no-

szenia munduru – w schludnej odzieży. Stąd wielu świadków zapamiętało widok 

naczelnika stacji w białej koszuli, stojącego na baczność w otoczeniu funkcjonariu-

szy SOK, a nawet SB. Wspomnienia dotyczące pociągów specjalnych z wypalonym 

paliwem jądrowym zachowały się także w pamięci mojego wujka, Mariana Sawko, 

wówczas kontrolera służby drogowej. Można zapoznać się z nimi w tekście „Kole-

jowe hocki – klocki”, dostępnym na stronie www.wielbark.wordpress.com w dzia-

le „Wspomnienia”. Kto wie, może za jakiś czas dołączą kolejne…10  

Jak wyglądały pociągi z wypalonym paliwem jądrowym? 

To ciekawe, ale rzecz z pozoru prozaiczna, czyli dokładne i jednoznaczne opisanie wy-

glądu pociągu, okazuje się dla świadków dość trudnym zadaniem. Zapewne wpływ 

na to mają lata, które upłynęły od tamtych zdarzeń, jak i fakt, że świadkowie spoty-

kali pociągi w porze nocnej, co mogło osłabić percepcję pewnych wrażeń. Niewyklu-

czone również (wymaga to precyzyjnej weryfikacji), że z biegiem lat wygląd składu 

nieco się zmieniał, a świadkowie służyli i pociągi widywali w różnych okresach. Wąt-

pliwości nie budzi tak naprawdę jedynie to, że składy z WPJ pilotowały i prowadziły 
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lokomotywy serii ST44, a pilotowały ST44 lub SM42 (w rozkład jazdy wpisano SM42). 

Oto oryginalne opisy świadków, którzy widywali pociągi PONSZ na własne oczy: 

Opis 1: Wydaje mi się, że zasadnicza część PONSZ składała się z wagonów niskopod-

woziowych tzn. środkowa część wagonu była obniżona (między osiami) i na tej części 

był zbiornik lub zbiorniki […]. Przypominam [sobie], że kolorem dominującym tych 

wagonów był kolor czerwony. […] Z pojemnikami/pojemnikiem było kilka platform. 

Opis 2: Zbiorniki były umieszczone na wagonach niskopodwoziowych tzn. 2 wagony  

z pojemnikami a w środku wagon z pracującym non-stop agregatem (prawdopodobnie 

chłodzącym). Zazwyczaj pociąg składał się z takich 2-ch lub 3-ch zestawów plus wagon 

obsługi a za lokomotywą i na końcu pociągu było po kilka wagonów towarowych 

krytych jako osłona. Wagon obsługi był rosyjski lub niemiecki. 

Opis 3: Pamiętam tylko potwornie ciężkie, toporne, kanciaste, na wagonach z zagłę-

biona podłogą kontenery „Helgi” z wypalonym paliwem jądrowym. Możliwe, ze skład 

„Olgi” nie rzucał się tak w oczy, bo po prostu go nie pamiętam. 

Jak można przeczytać, we wszystkich opisach pojawia się jedna cecha wspólna – wa-

gony z obniżoną podłogą. Najwięcej rozbieżności pojawia się z kolei w kwestii opisu 

samych zbiorników: ich wielkości, kształtu, ilości i koloru. Temat do zbadania.10 

Spojrzenie niemieckie – operacja Stasi „Kassettenschloss” 

Wspomnienia o pociągach z wypalonym paliwem jądrowym zachowały się 

również w Niemczech. W niniejszym rozdziale zostały zebrane informacje oraz frag-

menty opracowań lub wpisów z for internetowych, które należy potraktować jako 

materiał porównawczy i weryfikacyjny dla dotychczas przedstawionej wiedzy. Co 

ważne, w niemieckich źródłach pojawiają się nawet zdjęcia pociągów, którymi wy-

palone i świeże paliwo jądrowe miało kursować między NRD a ZSRR. 

Zacznijmy od artykułu Ralpha Sommera z nieistniejącej już agencji informa-

cyjnej DAPD. Artykuł został opublikowany 17 lutego 2011 r. m. in. na stronach in-

ternetowych Das Ost-Blog – Geschichten aus dem Osten Deutschlands oraz SWZ.de. 

Poniżej przedstawiono autorskie tłumaczenie materiału na język polski: 

Ładunek wysoko radioaktywny przetaczał się przeważnie nocą. W porównaniu z dzi-

siejszymi wydatkami na bezpieczeństwo, w NRD możliwości działania policji przy jego 

transporcie przez kraj były dość ograniczone. Jak wynika z dokumentacji spółki Energiewer-

ke Nord (EWN), od 1972 r. operator wschodnioniemieckich reaktorów jądrowych Rheinsberg 

i Lubmin dokładnie 50 razy wysyłał elementy paliwa o wysokim poziomie radioaktywności 
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z powrotem do ZSRR. „Elementy paliwa konstrukcji radzieckiej przewożono w kontenerach 

C30, stanowiących coś na kształt poprzednika dzisiejszych pojemników CASTOR [z ang. 

„CAsk for Storage and Transport Of Radioactive material”, czyli „beczka do przechowywania 

i transportu materiałów radioaktywnych” – przyp. autora]” – opowiada rzeczniczka EWN 

Marlies Philips. – „Dokąd podążało wypalone paliwo jądrowe, nie mieliśmy prawa wie-

dzieć. Przypuszczaliśmy, że do koncernu Majak, tajnego zakładu techniki jądrowej ZSRR ko-

ło Czelabińska. Faktem było tylko to, że plutonu nie mogliśmy zwracać nigdzie indziej, jak 

tylko do mocarstwa atomowego ZSRR, skąd NRD sprowadzała całość paliwa jądrowego do 

swoich elektrowni.” Przez ludność pociągi atomowe były prawie niezauważane. 

Rys. 10 „Pociąg atomowy” przed elektrownią jądrową (KKW) Lubmin w latach 70-ych29 

Transporty pod kryptonimem „Kassettenschloss” [„kaseta zamka” – przyp. autora] 

były pilnie strzeżone przez policję, ochronę państwa i siły straży pożarnej. W wyniku działań 

śledczych Stasi potencjalne przeszkody były usuwane już w zarodku. Pociągowi towarzyszy-

ło zaledwie kilku strażników. Na stacjach przechodnich na czas przejazdu pociągu policja 

ludowa blokowała perony. „Przypadki związane z działalnością przeciwników energii ato-

mowej w ogóle nie były znane” – mówi dawny funkcjonariusz policji. Polskie władze były 

zaangażowane tylko częściowo. Pociągi atomowe toczyły się z Lubmina przez granicę oraz 

teren Polski pod nadzorem załogi z NRD. Dopiero w Brześciu ładunek przejmowały radziec-

kie siły bezpieczeństwa. Według informacji ówczesnego dyrektora do spraw badań KKW 

Manfreda Maurera podobne transporty były zestawiane od jednego do trzech razy w roku. 

W ołowianych pojemnikach za każdym razem zgromadzonych było do 30 kaset paliwa, 

ustawionych w pozycji stojącej, a nie leżącej. W 1984 r. nadszedł koniec transportów. Z przy-

czyn ekonomicznych ZSRR odmówił dalszego przyjmowania zużytego paliwa. […]30 
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Bardzo ciekawe wspomnienia dotyczące pociągu atomowego przedstawił na 

forum internetowym Das TT Forum Euer Grypsi, który w latach 1983 – 1986 praco-

wał przy odprawie pociągów towarowych na stacji Greisfald Hbf. W trakcie swojej 

pracy 3 lub 4 razy spotkał się on ze składem, który nazywał „dużym pociągiem ato-

mowym” i dla którego musiał opracowywać dokumenty przewozowe. Pociąg był 

zestawiony z jednego wagonu z pojemnikiem na pręty atomowe (podobnym do 

zachodnioniemieckich pojemników CASTOR), dwóch zielonkawych wagonów służ-

bowych dla eskorty rosyjskiej i jednego wagonu służbowego dla eskorty wschod-

nioniemieckiej, a ponadto z platform lub wagonów otwartych z niskimi burtami, na 

których były przewożone wózki, osie oraz inne części zamienne do znajdujących się  

w pociągu wagonów. Skład podążał ze stacji Lubmin Werkbf przez Greifswald Hbf 

(Rys. 11), Pasewalk, Angermünde Hbf i Eberswalde Hbf do stacji granicznej Kietz 

(Kostrzyn), gdzie był przekazywany na sieć PKP. Stamtąd trasa pociągu wiodła do 

Czeremchy i dalej w kierunku Syberii, przy czym dokładny cel pociągu nie był po-

dawany. Pociąg atomowy przywoził do KKW Lubmin nowe pręty paliwowe z 

ZSRR, a wywoził stamtąd w drogę powrotną do ZSRR pręty wypalone. Według 

Euera Grypsi „duży pociąg atomowy” docierał nie tylko do Lubmina, lecz także do 

dwóch innych ważnych instalacji atomowych w NRD, tj. do elektrowni Rheinsberg 

i centrum badań jądrowych w Rossendorf koło Drezna. Jak wspomina Grypsi, jego 

byli koledzy pracujący w Greifswaldzie już 15 – 20 lat przed nim opowiadali mu, że 

pierwsze jazdy pociągu odbywały się z zachowaniem dużej tajemnicy. Na każdej 

nastawni, przejeździe kolejowym i innych posterunkach na trasie pociągu w NRD, 

już kilka godzin przed jego przejazdem, pojawiali się funkcjonariusze służb bezpie-

czeństwa, którzy odpowiadali za to, żeby transportowi nie przydarzyło się nic złego. 

Pociąg miał najwyższy priorytet na linii i nie miał prawa do postojów innych, niż 

rozkładowe. Pierwszeństwo przed nim miały tylko lokomotywy oraz pociągi ratun-

kowe. Z czasem rygory bezpieczeństwa zredukowano (stanowiły zbyt duże obciąże-

nie dla służb państwowych), ograniczając je do niezbędnego minimum, przede 

wszystkim do informowania telegramem o planowanym przejeździe pociągu od-

powiednich posterunków kilka godzin wcześniej tak, by mogły one zapewnić szyb-

kie i pewne przeprowadzenie składu. Wśród ważnych zasad była również i taka, że 

w pobliżu pojemnika z prętami nie mogły znajdować się żadne obsadzone wagony 

pasażerskie oraz wagony towarowe m. in. z artykułami żywnościowymi i materia-

łami fotograficznymi. W uzupełnieniu Euer Grypsi wspomina także „mały pociąg 



21 

atomowy”, który przewoził do Lubmina na składowanie wyłącznie mało radioak-

tywne odpady atomowe pochodzące z różnorodnych zakładów w Niemczech.31 

Szczegóły: 

http://www.tt-board.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&id=177 

 

Rys. 11 Fragment linii kolejowej Greifswald – Lubmin widziany z okna pociągu32 

Informacje o „pociągu atomowym” znajdujemy również na stronie interne-

towej dla modelarzy kolejowych AKTT. Jego skład miał powstać w końcu lat sześć-

dziesiątych w fabryce VEB Waggonbau Niesky. Zasadniczym elementem pociągu 

był dwunastoosiowy wagon z obniżoną podłogą, którego ładunek dla zewnętrz-

nych obserwatorów miał wyglądać jak duży transformator. W rzeczywistości atrapa 

ta służyła do ukrycia radioaktywnego materiału. Wagon ten włączano między wa-

gon służbowy i wagon gospodarczy, będące stosowną adaptacją radzieckich wago-

nów chłodni. Dokładnie w takim zestawieniu pociąg kursował między elektrow-

niami Rheinsberg i Greifswald. W przypadku transportu w stronę ZSRR na odcinku 

do stacji przestawczej Brześć prowadzono dodatkowo dwie czteroosiowe platformy 

z elementami niezbędnymi do dostosowania składu do jazdy po torze szerokim, zaś 

na odcinku do granicy NRD/PRL – także wagon służbowy dla policji. Trasa pociągu 

była nadzorowana przez policję prewencyjną (Bereitschaftspolizei) i transportową 
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(Transportpolizei). Wagon do przewozu kontenera stoi do dziś na stacji Rheinsberg, 

pozostałe wagony „pociągu atomowego” złomowano. W materiale na stronie AKTT 

pojawia się jeszcze jedna bardzo ciekawa i wymagająca dalszej weryfikacji informa-

cja. Do transportu świeżych zestawów paliwowych miał też powstać na bazie ra-

dzieckich chłodni dodatkowy osobny transporter, przeprowadzany w składach zwy-

kłych pociągów towarowych, które – podobnie jak „pociągi atomowe” z kontene-

rem – były w takich przypadkach prowadzone pod szczególnym nadzorem.33 

Szczegóły: 

http://www.aktt.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=51 

 

Rys. 12 Zachowany wagon z „pociągu atomowego” na stacji Rheinsberg34 

Analizując powyższej przedstawione materiały z Niemiec nietrudno dostrzec, 

iż w znacznej mierze potwierdzają on informacje zgromadzone wcześniej wyłącznie 

na podstawie materiałów i relacji polskich. Nadal dyskusyjne pozostają przy tym 

pewne szczegóły, np. podana w źródle [29] data zaprzestania przewozów w 1984 r. 

Na podstawie źródła [25] wiemy bowiem, że takie pociągi przetaczały się wielbar-

ską łącznicą jeszcze w 1985 – 1986 r. Należy jednak pamiętać, że nadawców wypalo-

nego paliwa jądrowego było w NRD było kilku i może stąd biorą się te rozbieżno-

ści? Ciągle pozostaje też nierozstrzygnięta kwestia wyglądu pociągu, tj. przytoczo-
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nych wcześniej opisów polskich świadków, które ciężko porównywać choćby z po-

jazdami widocznymi na Rys. 10 oraz Rys. 12. Z drugiej strony świadkowie, po przed-

stawieniu im niemieckich zdjęć, są skłonni przyjąć, że to właśnie tego typu wagony 

widywali w pociągach PONSZ. Wątpliwości w tym zakresie są dodatkowo uzasad-

nione faktem, że akurat w rejonach działania świadków składy z wypalonym pali-

wem jądrowym (WPJ) prowadzono zasadniczo w nocy, a w ciemności ciężej było 

identyfikować tabor. No i rzecz jasna działo się to już wiele, wiele lat temu, a do 

tego naprawdę bardzo rzadko. W takich warunkach pewne szczegóły nieuchronnie 

musiały wymazać się z pamięci, co powoduje dzisiaj spore trudności w ostatecznej 

weryfikacji zdobytych informacji i pozostawia pole do dalszych odkryć. 

Wojskowe inspekcje łącznicy 

Według relacji jednego ze świadków, p. Kazimierza Kowalskiego, pracownika PKP,  

w latach świetności łącznicy dwa razy została ona otwarta na okoliczność przejazdów 

pociągów inspekcyjnych z przedstawicielami wojska odpowiedzialnymi za transport. 

Inspekcje odbywały się przy użyciu wagonu silnikowego serii SN61, który jechał ze 

stacji Nidzica przez Wielbark Las, następnie w Suchym Lesie zmieniał kierunek jazdy  

i wracał do Wielbarka. Może to świadczyć to o tym, że chociaż rzeczywiste wykorzy-

stanie łącznicy nr 733 znacznie różniło się od pierwotnie zakładanego, to jednak szta-

bowcy nigdy nie zapomnieli, do czego tak naprawdę miała ona posłużyć. 

Ostatnie lata mijanki Piwnice  i łącznicy 

Ustalenie dziejów mijanki Piwnice oraz łącznicy w końcówce lat osiemdzie-

siątych i po przemianie ustrojowej było sprawą niełatwą, jednak w ostatnim czasie 

świadkowie, szczególnie wspomniany już p. Kazimierz Kowalski, rzucili trochę no-

wego światła na ten temat. Wygląda na to, że mijanka Piwnice została ostatecznie 

unieruchomiona pod koniec lat osiemdziesiątych, a dokładnie w okolicach 1987 r., 

kiedy to w trakcie trwającego w jej okolicach remontu nastąpiło wykolejenie po-

ciągu z jednoczesnym uszkodzeniem jednego z rozjazdów. Sprawności technicznej 

mijanki po tym zdarzeniu nie przywrócono, a wkrótce zlikwidowano ją. 

Jeśli chodzi o łącznicę nr 733, to po zaprzestaniu kursowania na niej pociągów 

PONSZ, a na pewno na samym początku lat dziewięćdziesiątych, pojawiły się tam 

pierwsze kradzieże. Aby uniknąć marnotrawienia nawierzchni o dobrych parame-

trach (szyny na łącznicy przeniosły przecież symboliczną jak na ich wytrzymałość 
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liczbę pociągów, a tym samym wykazywały minimalne zużycia), kolejarze zaczęli 

wymontowywać z toru łącznicy kolejne szyny i wykorzystywać je jako materiał do 

napraw w innych miejscach, np. na linii nr 219 Olsztyn Główny – Ełk. Tak więc wła-

ściwie od początku lat 90-tych łącznica była nieprzejezdna i nie ma mowy o jakim-

kolwiek ruchu kolejowym prowadzonym na niej po roku 1990-tym. 

Najmłodszym dokumentem związanym bezpośrednio z łącznicą, jaki znajdu-

je się w dyspozycji autora, jest Plan schematyczny prowizorycznych urządzeń srk na 

mijance Wielbark Las z 1996 r., dostępny na stronie. Według niego układ torowy 

mijanki pozostawał niezmieniony, natomiast ewentualny ruch pociągów miał być 

prowadzony wyłącznie na podstawie sygnałów zastępczych „Sz”. Chociaż na planie 

zaznaczone zostały dwukomorowe sygnalizatory świetlne, to bardziej prawdopo-

dobne wydaje się, że sygnalizatory do podania „Sz” miały być po prostu wywie-

szone na masztach semaforów kształtowych. Przez pewien czas nieznany był status 

tego planu, to znaczy to, czy przedstawiał on stan istniejący, czy jedynie pewne 

zamysły. Pan Kowalski jednoznacznie stwierdził, że plan był tylko planem, a poka-

zany na nim układ urządzeń srk na mijance Wielbark Las nigdy nie powstał. 

Bez względu na faktycznie trwający demontaż łącznica przez długi czas znaj-

dowała się w grupie linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Po raz ostatni zo-

stała wykazana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w spra-

wie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, 

obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe, co teoretycznie gwaran-

towało jej ochronę przed rozbiórką i kradzieżami.35 W praktyce nikt rozporządze-

niem za bardzo się nie przejmował. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu 

państwowym linię z wykazu wykreślono i ostatecznie zdjęto z zarządcy infrastruk-

tury konieczność jej utrzymania, „przyzwalając” na ostateczną likwidację.36 

Warto wspomnieć, że ostatnim pojazdem kolejowym (a ściślej – według de-

finicji – pojazdem pomocniczym), który wjechał na fragmenty łącznicy nr 733, była 

drezyna ręczna Klubu Miłośników Kolei w Olsztynie (obecnie Warmińsko – Mazur-

skiego Towarzystwa Miłośników Kolei). Działo się to 3 sierpnia 2003 r. (Rys. 13) 
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Rys. 13 Drezyna Klubu Miłośników Kolei Olsztyn na łącznicy nr 73332 

Obecnie łącznica 733 właściwie już nie istnieje. Prawie na całej jej długości 

tor został rozebrany, zdekompletowany jest także układ torowy mijanki Wielbark 

Las. Nastawnie WL, WL1 i SL straszą pustymi otworami okiennymi, a w niedalekiej 

przyszłości najprawdopodobniej zostaną rozebrane. Na każdą z nich można jeszcze 

wejść, jednak widok coraz mocniej zasłaniają bujnie rozrastające się na ławie toro-

wiska krzaki i drzewa. Oba posterunki stają się prawdziwym lasem, co pozwala na-

brać przekonania, że ich nazewnictwo, obrane jeszcze w czasach Polski Ludowej 

przez wielkie państwowe przedsiębiorstwo PKP, było zaskakująco trafne, a nawet 

trochę prorocze. Niewiele zostało również po dawnej mijance z przystankiem oso-

bowym Piwnice. Można natknąć się jeszcze na sterty gruzu po malutkich nastaw-

niach, a w sprzyjającej porze roku, tj. wczesną wiosną i jesienią, gdy trawa jest nie-

co niższa, zauważyć poszerzone torowisko i resztki tłucznia po torze nr 2. 

Podsumowanie 

To ciekawe, że tak wiele można napisać o tak króciutkiej, bo liczącej zaledwie 

1,130 km długości łącznicy i sąsiadującej z nią małej mijance Piwnice. Cały układ, 

powstały z pobudek militarnych w warunkach „zimnej wojny”, ostatecznie posłu-

żył w zupełnie innym celu (łącznica) lub prawdopodobnie nigdy nie znalazł zasto-
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sowania (mijanka Piwnice). W trakcie opracowania niniejszego artykułu światło 

dzienne ujrzało sporo nieznanych do tej pory informacji i dokumentów, ale przed-

stawiony temat bezwzględnie wymaga dalszych badań, a niewykluczone, że infor-

macje przedstawione w artykule będą jeszcze podlegać weryfikacji. Choć celem au-

tora było podanie wiedzy znajdującej możliwie solidne oparcie w konkretnych źró-

dłach, a jednocześnie co najmniej podważenie pewnych pojawiających się tu i ów-

dzie mitów, to jednak nie do końca udało się uciec z oparów charakterystycznej dla 

łącznicy nr 733 tajemnicy. Pozostając jednak przy rzeczach pewnych należy stwier-

dzić, że łącznica Suchy Las – Wielbark Las na pewno była jednym z symboli naj-

większej świetności stacji Wielbark, a więc czasów, w których przez ten niewielki, 

trzykierunkowy węzeł każdego dnia przechodziło aż kilkadziesiąt różnych pociągów 

pasażerskich, towarowych, a nieraz i specjalnych pociągów PONSZ… 

Adam Dąbrowski, 12 IV 2014 

www.wielbark.wordpress.com 
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by się przedstawić wielu zawartych w artykule faktów, a także „bastardowi” z Fo-
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z dziejami mijanki Piwnice oraz łącznicy nr 733 Suchy Las – Wielbark Las. 
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Rys. 1 Dawna mijanka Piwnice – widok w stronę Wielbarka; tor główny dodatkowy 
nr 2 znajdował się po lewej stronie względem widocznego (07.08.2003) 

 

 

Rys. 2 Dawna mijanka Piwnice – nastawnia Pw1, głowica od strony Chorzel (07.08.2003) 
 

 



 

 

 

Rys. 3 Dawna mijanka Piwnice – nastawnia Pw2, głowica od strony Wielbarka (07.08.2003) 
 

 

Rys. 4 Posterunek odgałęźny Suchy Las – po prawej stronie tor linii nr 35 do Wielbarka, 
w lewo odgałęzia się tor łącznicy nr 733 do mijanki Wielbark Las (29.08.2007) 

 

 



 

 

 

Rys. 5 Posterunek odgałęźny Suchy Las – nastawnia SL (07.08.2003) 
 

 

Rys. 6 Posterunek odgałęźny Suchy Las – widok z nastawni SL (29.08.2007) 
 

 

 



 

 

 

Rys. 7 Posterunek odgałęźny Suchy Las – szyna Krupp z 1899 r. w żeberku (29.08.2007) 
 

 

Rys. 8 Skrzyżowanie łącznicy nr 733 z drogą krajową nr 57 (29.08.2007) 
 

 

 



 

 

 

Rys. 9 Mijanka Wielbark Las – nastawnia WL (07.08.2003) 
 

 

Rys. 10 Mijanka Wielbark Las – widok głowicy wielbarskiej z nastawni WL (29.08.2007) 
 

 

 



 

 

 

Rys. 11 Mijanka Wielbark Las – nastawnia WL (07.08.2003) 
 

 

Rys. 12 Mijanka Wielbark Las – widok mijanki z nastawni WL1 (07.08.2003) 
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