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W 1939 r. Prowincja Pomorze dysponowała dosyć dobrze rozwiniętą infrastruktu-
rą kolejową. Powstały trzy duże magistrale dwutorowe. Pierwsza rozpoczynająca 
się w Szczecinie biegła przez Białogard, Słupsk i dalej wzdłuż wybrzeża Bałtyku. 
Druga łączyła gród Gryfa ze Szczecinkiem i Chojnicami. Trzecia zaś – która po-
wstała na linii Szczecin–Kostrzyn – posiadała jedynie odcinkowy ruch dwutoro-
wy. Jednak prawdziwy żelazny krwiobieg regionu stanowiła kolej wąskotorowa, 
której sieć była zaliczana do największych w Europie. Tańsza w budowie i eksploa-
tacji, służyła rozwojowi lokalnych ośrodków agrarnych i przemysłowych. Szacuje 
się, że na początku lat 40. XX w. region dysponował około 450 km linii kolejowych 
dwutorowych i blisko 800 km jednotorowych. Powstało zaplecze obejmujące za-
budowania, około 600 mostów, przepustów i wiaduktów oraz nowoczesną sieć 
telefonii. W Stargardzie działał duży kompleks Kolejowych Zakładów Napraw-
czych, który w okresie prosperity zatrudniał nawet klika tysięcy pracowników. 
Swój wkład w rozwój regionalnego kolejnictwa miała także szczecińska stocznia 
„Vulcan”, w której w latach 1867–1913 zmontowano około 3 tys. lokomotyw.

Rok 1945 i przejście frontu diametralnie zmieniły ten obraz. By opóźnić marsz 
przeciwnika, wycofujące się wojska niemieckie zastosowały taktykę spalonej ziemi. 
Celowo niszczono tory i zwrotnice oraz wysadzano w powietrze mosty i wiadukty. 
Infrastruktura kolejowa ucierpiała również tam, gdzie prowadzono zacięte walki. 
Jednak nawet po ich zakończeniu dzieło zniszczenia było kontynuowane. Armia 
Czerwona rozpoczęła akcję zorganizowanych i dzikich rabunków. Sowieccy 
komendanci wojenni zarządzający terenami pomiędzy Wisłą a Odrą uważali bo-
wiem, że „wszystko, co znajduje się na terytorium zajętym na zachód od granicy 
polskiej z roku 1939, stanowi zdobycz wojenną i od nich zależy, co zostawić dla 
władz i ludności polskiej”. Nie gardzono niczym. Trwał nieskrępowany demontaż 
fabryk, kabli, instalacji elektrycznych, rabowano wyposażenie szpitali, armaturę 
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sanitarną, meble, dobra luksusowe itd. Zanim został uruchomiony szczeciński 
port, dobra te ekspediowano na Wschód właśnie koleją. Niestety, ona również 
stała się przedmiotem grabieży. Na terenie podległym w 1945 r. Dyrekcji Okrę-
gowej Kolei Państwowych w Szczecinie jednostki sowieckie zdemontowały około 
690 km torów, a niemal 350 km linii dwutorowych pozbawiły drugiego toru. Na 
wielu odcinkach komunikacja kolejowa w ogóle przestała istnieć. Stało się tak 
m.in. pomiędzy Gryficami a Trzebiatowem czy Nowym Warpnem a Szczecinem. 
Sowieci zdemontowali również Koszalińską Kolej Wąskotorową i wywieźli cały 
jej tabor. O tym, jak nieprzemyślane były to działania, świadczy fakt, że kiedy 
zadecydowano o budowie lotniska wojskowego w Zgierzu Pomorskim, okazało 
się, że trzeba ją odbudować, co zrobiono już w 1948 r. Podobny los, lecz już bez 
happy endu, spotkał linię sławieńską i słupską. Ziścił się zatem koszmar dyrektora 
szczecińskiego DOKP, który w czerwcu 1945 r. alarmował pełnomocnika rządu na 
Okręg Pomorze Zachodnie Leonarda Borkowicza, że wojska sowieckie zamierzają 
zdemontować 500 km linii kolejowych biegnących wzdłuż wschodniego brzegu 
Odry oraz około 635 linii wąskotorowych. Trwała zatem realizacja podpisanych 
przez Stalina 8 i 16 maja 1945 r. zarządzeń dotyczących zdemontowania na terenie 
Śląska i Pomorza większości torów kolejowych i ich wywozu na Wschód wraz 
z całym zachowanym taborem. Prosząc o natychmiastową interwencję, dyrektor 
argumentował, że koleje wąskotorowe „mają na tutejszym terenie znaczenie gospo-
darcze pierwszorzędne […], pozbawienie terenu kolei wąskotorowych spowoduje 
nieobliczalne, jeśli nie katastrofalne wprost trudności transportowe artykułów 
pierwszej potrzeby dla wyżywienia ludności w miastach i dla odbudowy kraju”. 

Całość transportu na obszarze Polski, w tym też kolej, została podporządko-
wana sowieckiej administracji wojskowej. Tak samo stało się na terenach ponie-
mieckich. Dopiero 1 lipca 1945 r. podpisano dwustronną umowę, w myśl której 
w ciągu miesiąca rząd warszawski miał przejąć zarząd nad kolejami w całym 
kraju. Jednocześnie Moskwa zobowiązała się do zaprzestania rozbiórki warszta-
tów, parowozowni, środków łączności i sygnalizacji kolejowej. Kwestię taboru dla 
polskich kolei miała regulować oddzielna umowa. Od połowy sierpnia transportem 
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kolejowym dysponowało Ministerstwo Komunikacji. Jednak dopiero w listopadzie 
została podpisana kolejna umowa regulująca warunki przewozu, taryfy i zasady, na 
jakich Rosjanie mieli korzystać z polskiego taboru. Ustalono także, przynajmniej 
formalnie, zasady tranzytu kolejowego z ZSRS do sowieckiej strefy okupacyjnej 
Niemiec. Jednak przekraczające Bug lokomotywy i wyładowane towarem wagony 
w dalszym ciągu znikały tam bez wieści. 

Na Pomorzu Zachodnim oficjalnie przekazano koleje polskim władzom 20 sierp-
nia 1945 r. Umowę w tej sprawie podpisali w Bydgoszczy przedstawiciel wojsk 
sowieckich płk Tiszczenko i dyrektor szczecińskiej DOKP Tomasz Pietraszak. 
Według spisu zdawczo-odbiorczego strona polska przejmowała wówczas 3233 km 
linii kolejowych, w tym 1897 km jednotorowych i 1326 km linii stacyjnych. W ciągłej 
dyspozycji sowieckiej administracji wojskowej pozostawały jeszcze linie dwutorowe, 
ponieważ należało zmienić ich rozstaw. Warto bowiem wiedzieć, że aby usprawnić 
przemieszczanie się transportów wojskowych, większość tras biegnących ze wscho-
du na zachód przekuto wraz z przejściem frontu na stosowany w ZSRS szerszy 
rozstaw torów (1 524 mm). Ponadto polska administracja dostała do dyspozycji 
również 251 sztuk parowozów, z których 49 było sprawnych, oraz 2387 wagonów, 
w tym jedynie 1294 sztuk zdatnych do eksploatacji. Do czasu podpisania sierpniowej 
umowy na zachodniopomorskich torach i dworcach niemal przez dwa miesiące 
działały równolegle dwa zarządy, polski i sowiecki, przy czym ten drugi pełnił 
rolę gospodarza. Jeszcze przez wiele kolejnych miesięcy z uwagi na braki kadrowe 
i niskie koszty pracy do obsługi infrastruktury kolejowej powszechnie wykorzysty-
wano kolejarzy niemieckich. Co jednak ciekawe, początków polskiej administracji 
kolejowej na Pomorzu Zachodnim należy szukać w Krakowie. 23 marca 1945 r. 
minister komunikacji wyznaczył na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw 
komunikacji Okręgu Zachodniopomorskiego byłego dyrektora tamtejszej DOKP, 
Tomasza Pietraszaka. 10 kwietnia z krakowskiego dworca wyruszył skład złożony 
z małego parowozu, jednego wagonu osobowego i dwóch towarowych. Wiozły one 
pierwsze kierownictwo szczecińskiej DOKP, funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei 
i Służby Zaopatrzenia – w sumie 68 osób. Przez Poznań i Bydgoszcz 15 kwietnia 
dotarli oni do Piły, pierwszej siedziby władz Okręgu Pomorze Zachodnie. Z uwagi 
na duże zniszczenia infrastruktury miejskiej i brak odpowiedniego budynku prze-
niesiono się do pobliskiego Szczecinka. Wkrótce do ekipy Pietraszaka dołączyła 
osiemdziesięcioosobowa grupa kolejarzy z DOKP w Poznaniu oraz pracownicy 
delegowani z dyrekcji warszawskiej. Na Pomorze Zachodnie kierowano również 
kolejarzy z innych ośrodków. Niepowodzeniem zakończyły się dwie próby przeję-
cia przez polskich kolejarzy agend administracji kolejowej w Szczecinie. W maju 
delegaci DOKP rozpoczęli przejmowanie od niemieckich pracowników zarówno 
budynku, jak i dokumentacji niemieckiej „Reichsenbahndirektion Szczecin”. Jed-
nak po interwencji władz sowieckich musieli wycofać się z miasta. Drugą próbę 
zainstalowania się w Szczecinie podjęli 15 czerwca, kiedy polską administrację 
reprezentował tu jedynie Zarząd Miejski. Do podszczecińskich Gumieniec dotarł 
wówczas skład złożony z 55 przedstawicieli wszystkich służb kolejarskich. Pomimo 
trzydniowych pertraktacji Sowieci odprawili polską delegację.

Tymczasem, jak pisał dyrektor Pietraszak, jeszcze pod koniec września 1945 r. 
PKP nie dysponowała całością linii kolejowych na podległym obszarze. Na przy-
kład odcinek od Gryfina aż po Kostrzyn nadal był obsługiwany przez sowiecki 
personel kolejowy. Pomimo przekazania 25 września polskiej administracji 
odcinków kolejowych prowadzących od Gumieniec do Trzebieży, Passewalku 
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i Angermünde kolejarze niemieccy, wykorzystując bierną postawę Rosjan, nie 
chcieli stamtąd ustąpić. Zarządzenia sowieckich komendantów wojennych 
spowodowały również wycofanie polskich załóg stacji w Policach i Skolwinie, 
które następnie zajęli kolejarze niemieccy. Jednocześnie dyrektor informował, że 
pomimo podpisania 15 września 1945 r. umowy o zaprzestaniu przez Sowietów 
wywozu urządzeń przemysłowych ich demontaż trwał nadal. Jego zdaniem: 
„dalszym prawdopodobnym powodem rugowania Polaków z obszarów przy-
dzielonych nam pod zarząd jest dążenie do usunięcia niepożądanych świadków 
i domniemanie, że Polacy mogliby przeszkadzać w bezwzględnym ogałacaniu 
przemysłu ze sprzętu fabrycznego w najbliższych okolicach Szczecina”. W tym 
czasie na linii Szczecin–Trzebież trwał demontaż odlewni żelaza, fabryki che-
micznej i cementowni w Stołcznie, fabryki celulozy w Skolwinie oraz urządzeń 
byłej fabryki benzyny syntetycznej w Policach. Zrabowany sprzęt ładowany był 
na wagony towarowe, zarekwirowane uprzednio na stacji w Gumieńcach, i trans-
portowany do portów w Szczecinie i Świnoujściu, skąd na statkach odpływał 
do ZSRS. Jeszcze 1 października 1945 r. meldowano o demontowaniu torów na 
stacji Grabowo i linii kolejowej Goleniów–Nowogard.

Tymczasem pierwsze pociągi osobowe na zachód wyruszały z Poznania i Szcze-
cinka, a swój bieg początkowo kończyły w Stargardzie, nazywanym wówczas Sta-
rogrodem. Na kolejnym etapie podróż przymusowo kończyła się w Dąbiu (niem. 
Altdamm), obecnie prawobrzeżnej dzielnicy Szczecina, gdzie zupełnie zniszczony 
dworzec zastąpiono drewnianym barakiem. Dalszą jazdę do Szczecina uniemożliwiał 
brak mostów przez Odrę i Regalicę. Wkrótce zbudowano przeprawy tymczasowe na 
pozostałościach zburzonych stalowych mostów, do których „frontowym” sposobem 
dostawiono drewnianą konstrukcję. Wrażenia z przejazdu na długo pozostawały 
w pamięci podróżnych: „Przez most jechaliśmy prawie w żółwim tempie. Części 
drewniane mostu tak przeraźliwie i głośno trzeszczały, iż wszyscy mieli wrażenie, 
że jeszcze moment a cały pociąg wraz z mostem zanurzy się w rzece […]. No cóż, 
my mężczyźni ze strachu zacisnęliśmy usta, kobiety natomiast, jak to kobiety, od-
mawiały »Ojcze nasz«. Przejechaliśmy. Odetchnęliśmy. I nagle z daleka ujrzeliśmy 
drugi most. I znów to samo przeżycie. Po zbliżeniu się do niego jeszcze większa 
groza. Most jest tej samej budowy jak poprzedni, ale – o zgrozo – jeszcze wyżej 
nad lustrem wody umieszczony. Kobiety kurczowo złączyły się rękami i z płaczem 
przeszły na »zdrowaśki«”. 

Ponieważ odcinek Ustowo–Dworzec Główny został zniszczony, po pokonaniu 
mostów pociągi dojeżdżały do stacji Gumieńce (niem. Scheune), położonej kilka 
kilometrów od śródmieścia Szczecina i około dwustu metrów od tymczasowej 
linii granicznej, za którą rozpoczynała się sowiecka strefa okupacyjna Niemiec. 
Z Gumieniec dalszą jazdę do dworca Szczecin Główny Osobowy uniemożliwiał 
kolejny zburzony most. Podróżni zmuszeni byli ostatnie kilometry pokonać pieszo. 
Przywrócenie do użytku szczecińskiego Dworca Głównego również wymagało 
wiele wysiłku. Choć sam budynek ocalał, to należało usunąć zalegające tam gruzy 
i pozostałości barykad. Remontu wymagały też same torowiska, gdzie piętrzyło się 
powyginane żelastwo i – jak zapamiętali kolejarze – zalegały zwłoki padniętych 
koni. 17 sierpnia 1945 r. na stację wjechał pierwszy regularny pociąg osobowy. 
W tym okresie obiekt odzyskał oświetlenie elektryczne i rozpoczęła urzędowanie 
Służba Ochrony Kolei. 

Nieopodal, przy ul. 3 Maja, swoją siedzibę znalazła także szczecińska DOKP. 
W pierwszych miesiącach budynek DOKP i sąsiadujące z nim kamienice służyły 
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kolejarzom również jako mieszkania. Od początku działała tam stołówka. Problemy 
z aprowizacją w mieście spowodowały utworzenie w strukturach DOKP specjalnej 
jednostki, która zajmowała się dostarczaniem zaopatrzenia z województw centralnych. 
Natomiast bieżące potrzeby żywnościowe zaspokajano dzięki przejęciu pod zarząd 
gospodarstwa rolnego. Szybko zorganizowano również kolejową służbę zdrowia. 
W Szczecinie powstały Okręgowa Przychodnia Lekarska, Szpital Kolejowy oraz Okrę-
gowa Apteka Kolejowa. Ponieważ nie samą pracą żyła kolejowa brać, jeszcze w Szcze-
cinku powstał teatr amatorski, którego działalność kontynuowano w Szczecinie. Na 
jego zrębach powstał później szczeciński Teatr Mały. Jesienią 1945 r. zawiązała się 
kolejarska orkiestra dęta, a 5 lutego 1945 r. rozpoczęły się próby chóru ZZK „Hejnał”. 
W tym czasie swoją działalność rozpoczęła również szczecińska sekcja kolejowego 
klubu sportowego „Pionier”. 

Tymczasem wiosną 1945 r. w poprzek Odry rozpoczęła się prawdziwa wędrówka 
ludów. Z Niemiec powracały setki tysięcy wyzwolonych więźniów obozów koncentra-
cyjnych, robotników przymusowych i jeńców wojennych. Stopniowo wysiedlani byli 
już niemieccy mieszkańcy regionu. Początkowo zmuszano ich do opuszczenia ich 
domów w ramach tzw. dzikich wysiedleń. W kolejnych miesiącach byli oni masowo 
wywożeni w zorganizowanych transportach kolejowych. W czerwcu i lipcu setki 
niemieckich rodzin koczowały na polach przyległych do podszczecińskiej stacji 
Gumieńce, oczekując uregulowania statusu politycznego miasta. Jednocześnie na 
ziemie te kierowano osadników z Polski centralnej i tzw. repatriantów zza Buga. 
Przez Polskę wracała również do ZSRS wielka armia. Zresztą w samym regionie 
niemal w każdej miejscowości, zwłaszcza na węzłach kolejowych, stacjonowały 
sowieckie jednostki wojskowe. Oto jeden z tysięcy opisów, charakteryzujących 
ich obecność tutaj: „Armii Czerwonej jest pełno – Ile? Nie da się określić. Miasta 
zawalone wojskiem, wsie okupowane. Niszczenie, palenie, grabież celowo lub 
nie – w każdym razie jest wysoce gorszącym i niedającym się ukrócić przykładem 
rozwydrzenia”. Należy również dodać, że na Ziemie Zachodnie masowo ciągnęli 
w tym okresie „różnej maści szabrownicy i złodziejaszki, którzy kradli wszystko, co 
im w oko wpadło”. Bez wątpienia drogi ich wszystkich krzyżowały się na dworcach 
i szlakach kolejowych regionu. 

Podróżowanie nie należało do przyjemności. Była to raczej udręka. Wystarczy 
sięgnąć do wspomnień i pamiętników pierwszych osadników, gdzie są opisane 
ich przykre doświadczenia związane z organizacją i przebiegiem tzw. transportów 
repatriacyjnych czy osiedleńczych. W opublikowanym 7 sierpnia 1945 r. w „Życiu 
Warszawy” artykule pt. Szczecin na przełaj podano, że podróż pociągiem z Warszawy 
do Poznania trwała wówczas 21 godzin, a dalej do Szczecina kolejnych 20 – więc 
w sumie niemal dwa dni. W listopadzie 1945 r. w „Kurierze Szczecińskim” opubliko-
wano odezwę Komitetu Osiedleńczego, który żądał od PKP usprawnienia pracy na 
szczecińskich torach, argumentując, że przyczyną „niestałości życia w Szczecinie 
jest nieregularność funkcjonowania kolei”. Wielogodzinne opóźnienia pociągów 
były normą, a rozkłady jazdy – jak to ujęto – „bujdą”. Swoją drogą pierwszy regu-
larny rozkład jazdy pociągów osobowych został wprowadzony dopiero 15 września 
1945 r. Jeszcze w listopadzie przebycie trzydziestopięciokilometrowego odcinka 
Stargard–Gumieńce zajmowało nawet dziesięć i więcej godzin. Tekst pod tytułem 
Źle się dzieje na kolei zakończono stwierdzeniem, że taki stan rzeczy skutecznie 
odstrasza potencjalnych osadników oraz utrudnia aprowizację miasta, co przed 
nadchodzącą zimą mogło mieć katastrofalne następstwa. Szczecin w istocie bo-
rykał się w tym czasie z brakiem wystarczającego zaopatrzenia. Przy niedoborach 
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żywności szalała spekulacja i kwitł czarny rynek, który windował ceny, skazując 
tysiące ludzi na głód. 

Wspomniany artykuł przemilczał jednak najważniejszą sprawę. Nie ma w nim 
bowiem nawet wzmianki o największej bolączce kolei, a mianowicie o katastro-
falnym stanie bezpieczeństwa. A był to fakt powszechnie znany. Masowy ruch 
ludzi, podróżujących często z całym dobytkiem, był znakomitą okazją dla tych, 
którzy szukali łatwego i szybkiego zarobku. Już w lipcu 1945 r. do pełnomocnika 
rządu Leonarda Borkowicza oraz lokalnego Urzędu Bezpieczeństwa docierały 
alarmujące wieści o szerzącym się na torach bezprawiu. Sytuacja z tygodnia na 
tydzień się pogarszała. Na przełomie sierpnia i września zaś osiągnęła apogeum. 
Nie było dnia, by na zachodniopomorskich torach nie doszło do rabunku, gwałtu 
czy morderstwa. Przykłady można tylko mnożyć. 13 sierpnia 1945 r. z pociągu re-
lacji Białogard–Szczecin sowieccy żołnierze wyrzucili młodego chłopaka Mariana 
Antosiewicza, ponieważ ten sprzeciwił się dokonywanym przez nich rabunkom. 
Nieszczęśnik ledwie przeżył, natomiast sprawcy pozostali bezkarni, gdyż Sowieci 
nie pozwolili ich aresztować, ostrzeliwując interweniujący patrol SOK. 26 sierpnia 
w wagonie dla wojskowych w pociągu między Sławnem a Wrześnicą sowiecki oficer 
zastrzelił polskiego marynarza. 31 sierpnia grupa kolejarzy delegowanych z Krako-
wa do Szczecina została obrabowana, zresztą podobnie jak pozostali pasażerowie 
pociągu, przez sowieckich maruderów. Konwojujący ten transport funkcjonariusz 
SOK został na stacji w Choszcznie obezwładniony i pobity. Zabrano mu karabin, 
500 złotych i zegarek. Na skutek alarmu podniesionego przez pasażerów napast-
nicy uciekli, przy czym, jak raportował poszkodowany: „Zgłoszenie moje na stacji 
Stargard na placówce SOK nie dało żadnego rezultatu”. 5 września na stacji Czar-
nów śmiertelnie postrzelono zwrotniczego, a cztery dni później bliżej nieustalona 
banda napadła na stację Reptowo. 

Jednak jak wynika ze źródeł, najbardziej niebezpiecznym odcinkiem była trasa 
Stargard–Gumieńce. Raporty i relacje donosiły, że latem i jesienią 1945 r. niemal 
każdy pociąg był na tej trasie obiektem rabunku. Prym wiodły dobrze zorgani-
zowane szajki, z którymi często współpracowała obsługa pociągów. Na przykład 
14 sierpnia skład relacji Gdynia–Szczecin padł ofiarą grupy złożonej z kilku żoł-
nierzy sowieckich oraz trzech Polaków i trzech Polek. Wszyscy wsiedli do pociągu 
w Stargardzie, a kiedy po kilkunastu kilometrach pociąg zatrzymał się w szczerym 
polu, rozpoczęli rabunek. Zgwałcone zostały Niemki, opiekunki osieroconych dzieci 
przewożonych w tym transporcie. Jak wskazywano, bandyci musieli być w zmowie 
z kierownikiem pociągu, który zatrzymał skład, aby umożliwić im dokonanie 
przestępstwa i ucieczkę. Na tej samej trasie 28 sierpnia 1945 r. z warszawskiego 
pociągu nr 525 przed mostem wyrzucono konduktora oraz siedem kobiet, których 
mienie rozkradziono. Jeszcze tego samego dnia napadnięto na podróżnych ocze-
kujących na stacji Szczecin Główny. Z raportu kierownika Wydziału do Walki 
z Bandytyzmem lokalnej bezpieki wynikało, że w sierpniu na tej linii działało 
już kilka dobrze zorganizowanych i uzbrojonych grup rabunkowych. Członków 
jednej z nich zatrzymano 1 września. Wśród dziesiątki aresztowanych znaleźli się 
Rosjanie, Niemcy i Polacy. 

W nocy z 9 na 10 września 1945 r., po nieudanym napadzie na pociąg osobowy 
zmierzający już do szczecińskiego dworca głównego, bandyci podpalili prowadzący 
do stacji most. Pomimo interwencji strażaków nie udało się uratować drewnianej 
konstrukcji oddanej do użytku przed kilkoma tygodniami. Tym samym stacja 
Szczecin Główny po niespełna miesiącu przestał działać, a zmierzające do Szczecina 
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pociągi ponownie kończyły bieg w Gumieńcach. W kolejnych tygodniach ze wzglę-
dów bezpieczeństwa osobówki kierowane były na dworce Niebuszewo i Turzyn. Do-
piero w połowie października, po odbudowaniu mostu, Dworzec Główny ponownie 
mógł przyjmować pasażerów, o czym dwukrotnie donosił „Kurier Szczeciński”. 

Tymczasem podpalenie mostu było jedynie preludium do tego, co wydarzyło się 
w noc później, czyli z 10 na 11 września. Chwilę po tym, jak późnym wieczorem na 
ciemny, pozbawiony jeszcze elektryczności dworzec w Gumieńcach wjechał pociąg 
osobowy z Gdyni, rozegrały się tam dantejskie sceny. Grupa około czterdziestu 
uzbrojonych mężczyzn zaatakowała podróżnych znajdujących się na dworcu oraz 
w stojących na peronach i bocznicach pociągach. W huku i zgiełku wywołanym 
krzykami i strzałami z automatów napastnicy rabowali i bili bezbronnych podróż-
nych. Przerażeni ludzie ratowali się ucieczką. Część z nich próbowała schronić się 
w budynku dworca i pomieszczeniach służbowych kolejarzy, lecz napastnicy zdołali 
wtargnąć również tam. Ten sam los spotkał kolejarzy oraz obsługę pociągów i dworca. 
Jeden z konduktorów bagażowych Bogdan Tomczyk, który próbował przeciwstawić się 
grabieży, został przywleczony do pomieszczenia zawiadowcy stacji i tam bestialsko 
zamordowany. Interweniujący w jego obronie sowiecki kapitan kolejowy został pobity 
i uciekł. Łupem rabusiów padły wszystkie przesyłki znajdujące się w przedziałach 
bagażowych i służbowych. Wszystko to trwało kilka dobrych godzin. Około trzeciej 
w nocy zrabowane dobra zapakowano na dwa samochody, które obrały kierunek na 
zachód i odjechały do sowieckiej strefy okupacyjnej. Kolejarz Marian Bogusz, który 
podczas ataku ukrył się na dworcowym strychu, wspominał: „nazajutrz na peronie 
ujrzałem niesamowity widok. Pociąg osobowy stoi. Obok wagonów na torach i peronie 
pełno rozbitych walizek, walająca się odzież damska, dziecięca, papiery z żywnością 
itd.”. Na placu pozostały również ofiary śmiertelne. Budynek stacji został całkowicie 
zdewastowany, a pobici kolejarze odmówili pełnienia dalszej służby do czasu za-
pewnienia im bezpieczeństwa. Z zeznań poszkodowanych wynikało, że niektórzy 
napastnicy byli ubrani w mundury sowieckie, a wszyscy porozumiewali się po rosyjsku. 
Tej samej nocy sowieccy żołnierze przeprowadzili zamach na składnicę przesyłek 
bagażowych. Skradli wszystko, co było w magazynie. Podczas tego napadu zginęło 
dwóch urzędników szczecińskiej DOKP i pięciu strażników SOK. 

W kolejnych dniach w rejonie Gumieniec było naprawdę niebezpiecznie. Siły 
porządkowe prowadziły tzw. działania oczyszczające. Nie były one jednak skuteczne, 
ponieważ za graniczącymi z tamtejszym dworcem zabudowaniami cukrowni prze-
biegała linia graniczna, przez którą bezkarnie przenikali przestępcy. Interweniować 
musiał pełnomocnik rządu, który doprowadził do skierowania na zagrożony teren 
dodatkowego wsparcia. 20 września dotarły tam dwa bataliony Wojsk Wewnętrznych 
oraz przysłany z Berlina batalion specjalny NKWD. Dopiero po kilkunastu dniach 
udało się uspokoić sytuację. Wydarzenia te niemal całkowicie sparaliżowały ruch 
na szczecińskim węźle kolejowym. Zdaniem prezydenta Zaremby wydarzenia na 
stacji w Gumieńcach, które odbiły się szerokim echem w kraju, miały swoje dotkliwe 
konsekwencje w postaci spadku liczby nowych osadników. Historiografia okresu 
PRL winą za taki stan bezpieczeństwa obarczała przede wszystkim niemieckie 
podziemie. Pisano zatem o różnych niemieckich tajnych organizacjach, o licznych 
wywołanych przez Niemców aktach sabotażu itd. 

W takich warunkach praca na kolei stała się zajęciem podwyższonego ryzyka. 
Dyrekcja DOKP regularnie zawiadamiała władze o przypadkach morderstw i po-
bić swoich pracowników oraz o katastrofalnym stanie bezpieczeństwa na stacjach 
węzłowych. Szczególnie złą sławą cieszył się wówczas Stargard, gdzie znajdował 
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się duży garnizon Armii Czerwonej. Tamtejsi kolejarze byli napadani, ograbiani 
i bici. Również Szczecin nie był bezpiecznym miejscem. Dla przykładu 16 września 
1945 r., około godziny 20, na rogu ulic Moltkestrasse i Augustastrasse (obecnie 
skrzyżowanie al. Wyzwolenia i ul. Małopolskiej), a więc w samym centrum, sowieccy 
żołnierze dotkliwie pobili pracownika DOKP, inż. Władysława Młodzianowskiego. 
Skradziono mu zegarek, portfel i wiele drobnych przedmiotów. Jak relacjonował 
sam poszkodowany: „wołając o pomoc, zauważyłem w odległości około osiemdzie-
sięciu metrów kilku milicjantów, którzy nie mając broni, bali się interweniować”. 

Zorganizowana przestępczość na kolei kwitła dzięki wsparciu sporej liczby jej 
pracowników. Wielu maszynistów, konduktorów, pracowników poszczególnych 
stacji, a także strażników SOK aktywnie współpracowało z grupami rabunkowymi. 
Zdarzało się też, że sami inicjowali bezprawne działania. Na początku listopada 
1945 r. komendant okręgowy SOK szczecińskiej DOKP, wskazując na tę patologię, 
raportował, że prowadzone w sprawie rabunków śledztwa utykały, ponieważ kolejarze 
mataczyli i składali fałszywe zeznania. Popularną formą współpracy z kolejowymi 
szajkami było celowe zatrzymywanie składów w odludnych miejscach. Do 1949 r. 
PKP była instytucją zmilitaryzowaną. Popełniane przez jej pracowników uchybienia 
lub naruszenia dyscypliny służbowej były karane aresztem. Areszt szczecińskiej 
DOKP znajdował się w piwnicy gmachu DOKP i w pobliskim baraku. Kolejarze 
podlegali również jurysdykcji, z reguły surowszych, sądów wojskowych. 

Transport kolejowy był najprostszą i powszechnie stosowaną metodą wywo-
zu z Ziem Odzyskanych przedmiotów pochodzących z tzw. szabru. Skradzione 
przedmioty były nadawane jako przesyłki bagażowe. Jak wspominał Marian Bo-
gusz: „Ówczesne przesyłki bagażowe swoim wyglądem całkowicie odbiegały od 
dzisiejszych przesyłek: meble, pianina, kryształy, porcelana itd. masowo zaczęły 
opuszczać nasze miasto”. Również i ten proceder miał szansę rozwijać się dzięki 
współpracy szabrowników i pracowników bagażówek. Złodzieje, aby pozbyć się 
trefnego towaru, oddawali go do ekspedycji bagażowej, natomiast dobrze opłacani 
przez nich pracownicy bagażowi odmawiali przekazania takich „fantów” organom 
ścigania, powołując się na nadal obowiązujące przedwojenne przepisy kolejowe, 
zapewniające nietykalność przedmiotów oddanych do przechowania jako bagaż lub 
w ekspedycji bagażowej. Ponieważ pracowników kolei było zbyt mało (w listopadzie 
1945 w szczecińskiej DOKP było zatrudnionych 1200, podczas gdy w Poznaniu, 
Łodzi czy Krakowie – 5–6 tys.), ludzie tacy najczęściej byli pozostawiani na swoich 
stanowiskach, co niestety nie sprzyjało podnoszeniu dyscypliny w całym środowi-
sku. Kierownictwo DOKP domagało się interwencji ze strony pełnomocnika rządu, 
służb bezpieczeństwa, prokuratury, a także przedstawicieli władz sowieckich. 
Bezradność tych instytucji przekładała się na eskalację bezprawia. Co więcej, 
wielu źle opłacanych i zdemoralizowanych wojną funkcjonariuszy brało aktywny 
udział w rabunkowym procederze. Należało zatem w pierwszej kolejności właści-
wie zorganizować kadry i samą pracę bezpieki, milicji czy SOK. Warto dodać, że 
aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, lokalne władze powoływały dodatkowe 
służby porządkowe. Na przykład władze Szczecina utworzyły Straż Portową i Straż 
Miejską. Jednak szybko okazało się, że skupione tam środowisko samo stało się 
elementem zagrożenia. Panował zatem chaos kompetencyjny. Pełnomocnik rządu 
skarżył się, że szczeciński Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego odmawiał 
mu wsparcia, ponieważ „nie leży to w ich zakresie obowiązków, gdyż jest to policja 
polityczna”. W samym tylko Szczecinie, mimo że było tu dużo wojska, narzekano 
na zbyt małą liczbę zapewniających porządek patroli.
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W połowie września 1945 r. w strukturach lokalnej bezpieki został zorganizowany 
Wydział do Walki z Bandytyzmem. Choć jego kierownictwo szybko zwróciło uwa-
gę na fatalny stan bezpieczeństwa na kolei, to bez odpowiednich ludzi i środków 
lokomocji działalność tej jednostki początkowo ograniczała się do sporządzania 
raportów informujących o działalności „band rabunkowych”. Kierownik wydziału 
bezskutecznie domagał się przekazania do dyspozycji MUBP w Szczecinie batalio-
nu Wojsk Wewnętrznych i wzmocnienia kadrowego SOK poprzez kierowanie tam 
zdemobilizowanych żołnierzy. Chciał zorganizować kilka dobrze uzbrojonych grup 
żołnierzy do konwojowania pociągów na trasie Stargard–Szczecin oraz specjalnej 
grupy operacyjno-pościgowej, która miała działać w terenie. Jednak dopiero drama-
tyczne wydarzenia w Gumieńcach i ich rezonans w kraju zmusiły władze centralne do 
zajęcia się problemem. Wkrótce podjęto doraźne środki zaradcze, m.in. zapewniono 
składom kierowanym do Szczecina osłonę wojskowych konwojów. Jak wspominał 
jeden z pierwszych szczecińskich adwokatów Roman Łyczywek, „w pociągach jadą-
cych z Poznania z reguły chroniony był jeden wagon, gdzie była straż z karabinami 
i mężczyźni z kijami w oknach”. Nie były to środki w stu procentach chroniące przed 
złodziejstwem, gdyż jak pisał dalej Łyczywek: „Byłem świadkiem, jak w wagonie takim 
kiedyś obudził się oficer rosyjski i poszukiwał zdjętych uprzednio butów (płóciennych, 
bo takie nosili). W pewnej chwili zaczął bić po twarzy żołnierza radzieckiego, który 
siedział przy oknie i trzymał ukradzione przełożonemu buty za oknem”.

Stałym elementem życia regionu stały się akcje oczyszczania terenu, czyli 
tzw. obławy. Były to trwające z reguły jedną lub dwie doby działania, do których 
angażowano sporą liczbę funkcjonariuszy i żołnierzy różnych formacji. Kiedy 
1 października lokalna bezpieka informowała centralę o „przystąpieniu z całą siłą 
do likwidacji band grasujących na linii kolejowej Gdynia–Szczecin”, teren ten 
miał już za sobą cztery obławy, podczas których aresztowano 43 osoby, którym 
zarekwirowano pistolety i broń maszynową. Dwunastu zatrzymanych wówczas 
obywateli ZSRS przekazano władzom sowieckim. Podczas kolejnych kilku obław 
prowadzonych pomiędzy 16 a 29 października zatrzymano kolejnych 51 „bandytów 
kolejowych”. W pierwszych dniach listopada zorganizowano obławę w obrębie linii 
kolejowej Szczecin Dąbie. Wzięło w niej udział 200 żołnierzy z 12. Dywizji Wojsk 
Wewnętrznych oraz funkcjonariusze MO, którzy zatrzymali w sumie trzydziestu 
podejrzanych oraz czterech dezerterów z WP. 

Szczególną „troską” został objęty Stargard. Przy wsparciu sowieckich jednostek 
w samym mieście i jego okolicy także przeprowadzano regularne obławy. Pod-
czas jednej z nich, 2 listopada 1945 r., udało się zatrzymać szesnastu członków 
kolejowej grupy rabunkowej grasującej w pobliżu stacji Trąbki. Jak zameldowano, 
przestępcy ci dali się zaskoczyć podczas snu na tzw. melinie. Było wśród nich 
trzech pracowników PKP. 

Ogólną poprawę bezpieczeństwa miało przynieść skierowanie w zagrożone 
rejony dodatkowych sił. 24 października 1945 r. minister bezpieczeństwa pub-
licznego wydał rozkaz o zwalczaniu bandytyzmu, morderstw, grabieży, gwałtu 
i innych przestępstw na stacjach kolejowych, w większych miastach i ważniej-
szych ośrodkach komunikacyjnych. Na jego podstawie dowództwo KBW zostało 
zobligowane do utworzenia w całym kraju Komendantur Zaporowych. Powstały 
one w newralgicznych punktach, w tym na węzłach kolejowych, ale i w pobliżu 
sowieckich punktów filtracyjnych, dzięki czemu jednostki te mogły współpracować. 
Na Pomorzu Zachodnim, z opóźnieniem spowodowanym brakami kadrowymi, 
Komendantury Zaporowe powołano m.in. na stacjach węzłowych w Stargardzie, 
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Białogardzie, Szczecinku i w Dąbiu. Warto dodać, że do każdego z takich punktów 
bezpieka delegowała swojego pracownika. Występując w randze zastępcy komendan-
ta, miał on nadzorować operacyjną pracę jednostki. Dodatkowo już miesiąc później, 
w listopadzie 1945 r., zdecydowano, że w strukturach MBP powstaną komórki, 
których zadaniem będzie ukrócenie napadów na pociągi i kasy kolejowe, a także 
łapownictwa i kradzieży, których dopuszczali się personel kolejowy i funkcjona-
riusze SOK. W ramach struktury poszczególnych DOKP powstały zatem Kolejowe 
Ekspozytury Bezpieczeństwa Publicznego, którym podlegały Oddziały Kolejowych 
Ekspozytur, a tym z kolei Kolejowe Placówki BP. Kolejnictwo zostało tym samym 
poddane głębokiej infiltracji przez policję polityczną, co niekoniecznie miało swoje 
przełożenie na poprawę stanu bezpieczeństwa na torach. 

Na zachodniopomorskich szlakach kolejowych nadal dochodziło do aktów bezpra-
wia. W październiku 1945 r. pełnomocnik rządu pisał: „Największe nasilenie nadal 
wykazują kradzieże i rabunki kolejowe. Sprawcami są najczęściej maruderzy Armii 
Czerwonej oraz personel kolejowy”. Na stacji w Gumieńcach, gdzie w dużej liczbie 
gromadzili się wysiedlani Niemcy, sytuacja daleka była od stabilnej. 10 października 
demolujący dworzec czerwonoarmiści wywołali spięcie, zrywając prowizoryczny 
kabel elektryczny doprowadzający prąd do wagonu kolejowego sowieckiego majora, 
co na dziesięć godzin pozbawiło stację prądu. Do podobnego zdarzenia doszło tam 
27 października. Po tym, jak pijany sowiecki żołnierz wszedł na transformator 
eklektyczny, stacja nie miała elektryczności przez kolejnych kilkanaście godzin. 8 li-
stopada pobity przez Rosjan funkcjonariusz SOK w Gumieńcach Henryk Bednarek 
został przywieziony do szczecińskiego szpitala wojskowego w stanie agonalnym. 
Kiedy 1 listopada patrolujący stację funkcjonariusze SOK odkrywali doczepiony 
do pociągu cały wagon nielegalnego towaru, kontroler składu nie pozwolił im go 
odłączyć, a dając sygnał do odjazdu pociągu, uniemożliwił dalszą interwencję. 
W grudniu w raporcie Wydziału do Walki z Bandytyzmem MUBP informował, 
że pomiędzy Dąbiem a Gumieńcami grasowała około stuosobowa grupa rabun-
kowa. Jak podano, byli wśród nich także funkcjonariusze SOK i MO. Aby ukrócić 
ich przestępczą działalność, całą załogę pobliskiej placówki SOK przeniesiono na 
inne tereny. 

Na początku 1946 r. napadów rabunkowych na liniach kolejowych było już znacz-
nie mniej, ale procederu wciąż całkowicie nie wyeliminowano. Jeszcze w styczniu 
pomiędzy Gumieńcami a Dąbiem grasowała grupa, która regularnie napadała na 
pociąg nr 33 przewożący wysiedlanych Niemców. Przeprowadzona tam 4 stycz-
nia obława zakończyła się zatrzymaniem 24 osób. Wraz z upływu czasu poziom 
bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu Zachodnim się poprawiał. Polski Dziki 
Zachód został oswojony. Zanikały charakterystyczne dla powojennego okresu chaos, 
anarchia, przestępczość i poczucie niepewności. Wyrosłe z wojennej demoralizacji 
społecznej szaber i bandytyzm ustąpiły ogólnie przyjętym normom prawnym 
i moralnym. Wojna przyniosła również olbrzymie straty materialne. Zniszczenia 
spowodowane dzianiami wojennymi i późniejsze sowieckie demontaże bezpowrotnie 
zmieniły obraz zachodniopomorskiej kolei. 
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