
 

 

Wspomnienia Wojciecha Studzińskiego 

Pierwsze spotkania z koleją… 

Od urodzenia mieszkam w Wielbarku. W dniu dzisiejszym mam 22 

lata. Pomimo tego, iż jako dziecko całe dnie spędzałem na placu ładun-

kowym znajdującym się nieopodal wielbarskiej stacji (jest on widoczny 

na zdjęciu; dociekliwe oko dostrzeże na pierwszym planie prowizorycz-

ne bramki, wykonane z dwóch kołków – tak, to moja robota), pierwsze 

spotkanie z koleją, które pamiętam, miało miejsce w roku 2000. 

Nietrudno zauważyć, że miałem wtedy dopiero 8 lat i dla chłopca, który nig-

dy nie miał styczności z pociągami, było to „coś wielkiego”. Najjaśniejszym wspo-

mnieniem są wyścigi, które urządzaliśmy razem z kolegą. Codziennie około 6-tej, 

może 7-ej rano, a także – jeśli pamięć mnie nie myli – około 16-tej, wsiadaliśmy na 

rowery i pędziliśmy na peron. Był to okres, w którym dwuwagonowe składy z zielo-

ną „stonką” (prawdopodobnie serii SP42) na czele podstawiały się pod pierwszy 

peron, po czym następowała zmiana czoła. Pamiętam dobrze, jak lokomotywa od-

jeżdżała w kierunku Chorzel, po czym - mijając budynek nastawni i przejazd kole-

jowy - zatrzymywała się, a następnie - po ustawieniu nowej drogi przebiegu - kie-

rowała się w stronę Szczytna, podjeżdżając pod sam las obok drugiej nastawni. 

Mimo tego, iż cały proces trwał może 3 minuty, dla mnie trwało to wieki. Obejrzenie 

tych manewrów było nieodłączną częścią wizyty na wielbarskiej stacji, ponieważ 

wtedy było najwięcej czasu, aby przyjrzeć się pracy mechanika i samej lokomoty-

wie. Podczas sprzęgania lokomotywy z wagonami, mechanik wchodził na tor, aby 

przy dojeżdżającej maszynie sprzęgnąć skład oraz połączyć przewody powietrzne. 

W życiu bym tam nie wszedł! To wszystko wydawało się takie niebezpieczne. Prze-

cież ten pociąg może go przejechać! Ostatecznie, gdy konduktor, podając sygnał 

„Odjazd”, wsiadał do wagonu i pociąg ruszał, rozpoczynaliśmy nasz wyścig, który 

trwał tak długo, jak długo ciągnął się peron. Na początku zawsze wygrywaliśmy, 

lecz zanim dojechaliśmy do końca peronu, pociąg był już przed nami… 

Niedługo po pierwszym spotkaniu z koleją moje wizyty na stacji w Wielbarku 

skończyły się - wraz z zawieszeniem przewozów pasażerskich na linii nr 35. W póź-

niejszym czasie zdarzało się, że z lasów w kierunku Szczytna dochodził sygnał „Rp1”, 

lecz były to tylko wózki motorowe z pracownikami kolei, którzy sprawdzali, czy nie 

było kradzieży na szlakach i na stacji. Ówczesne spotkania z wielbarską koleją to 



 

 

jedynie spacery wzdłuż starych, 

odstawionych na tory boczne. Po j

…prowizoryczne bramki, wykonane z dwóch kołków 

Kolejny powrót do wielbarskiej kolei wiąże się ze studiami. Po maturze zd

cydowałem się na rozpoczęcie nauki na Politechnice Gdańskiej, na kierunku zwi

zanym z transportem kolejowym. Dzięki informacjom zebranym przez Adama na 

stronie internetowej lepiej poznałem historię węzła wielbarskiego i po latach znów 

jestem nim zafascynowany. Temat zainteresował mnie do tego stopnia, iż postan

wiłem związać z nim swoją 

że po torach linii kolejowych

Pozdrawiam i składam wyrazy uznania.
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ścieżce” oraz łączę się w nadziei, że na liniach

starych, rdzewiejących wagonów towarowych serii 

odstawionych na tory boczne. Po jakimś czasie zabrano wszystkie. 
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